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Circular N° 027/DENOR/2020      Rio de Janeiro/RJ, 29 de abril de 2020. 

 

Aos  

Presidentes dos Conselhos Metropolitanos,  

Coordenadores(as) do DENOR e Vice-Presidentes Regionais 

Presidentes dos Conselhos Centrais e 

Presidentes das Obras Unidas  

 

 

Prezados confrades e consócias, 

 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

 

Considerando todos os acontecimentos relacionados ao COVID-19 – coronavírus – 

no Brasil; 

Considerando a necessidade de mantermos a unidade e coesão de todos os 

Conselhos e Obras Unidas durante tão grave momento de calamidade pública; 

Considerando a necessidade de unificar o discurso, garantindo que toda a atenção 

necessária seja voltada à consecução de nossos objetivos sociais, evitando quaisquer distorções 

nas informações prestadas; 

Considerando a possibilidade de matérias de cunho sensacionalista, que podem 

causar graves e definitivos danos às nossas Obras Unidas; 

Considerando a necessidade de unificar o discurso, visando garantir o maior 

benefício possível junto aos órgãos governamentais,  

O Conselho Nacional do Brasil através de seu DECOM – Departamento de 

Comunicação e DENOR – Departamento de Normatização e Orientação, determinam aos 

dirigentes das Obras Unidas vinculadas, bem como, aos dirigentes dos Conselhos Centrais, que se 

abstenham de conceder entrevistas relacionadas à COVID-19. 

Quaisquer entrevistas ou informações aos órgãos de imprensa (rádio, televisão e 

periódicos) somente poderão ser concedidas após a devida análise e autorização do DECOM do 

Conselho Nacional do Brasil, através de seu coordenador, Cfd. Samuel Godoy Silva, que poderá 

ser contactado através do e-mail decom@ssvpbrasil.org.br, telefone (011) 96556-5001 

mailto:decom@ssvpbrasil.org.br


                                   

        SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO – CONSELHO NACIONAL DO BRASIL 

        Rua Riachuelo, 75 – Centro – Rio de Janeiro (RJ) – Brasil CEP:20.230-010  CNPJ: 34.127.563/0001-67 

 

Eventuais matérias somente poderão ser publicadas após análise e autorização do 

DECOM. 

Recomenda-se, finalmente, que seja resguardada a intimidade de cada um dos 

nossos atendidos, evitando sua exposição na mídia, seja ela identificada ou não. 

Certos do empenho de todos, rogamos as bênçãos de São Vicente de Paulo, 

Santa Catarina de Labouré e do beato Antônio Frederico Ozanam para que saiamos incólumes 

desta pandemia. 

Fraternalmente, 

  

 

 

CRISTIAN REIS DA LUZ                    MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 
              Presidente/CNB                                                                      Coordenador DENOR/CNB 
 

 

 

SAMUEL GODOY SILVA 
Coordenador do DECOM 

 

 

 

 


