CIRCULAR N° 043/DENOR/2020

Rio de Janeiro/RJ, 24 de junho de 2020.

Às
Comissões Temporárias para Acompanhamento das Obras Unidas (Coronavírus),
Conselhos Metropolitanos

Prezados,

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!

O Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo, através do
Departamento de Normatização e Orientação registra seu apreço e gratidão pelo serviço
desempenhado pelas Comissões Temporárias para Acompanhamento das Obras Unidas, o qual
que tem sido um diferencial para o enfrentamento do Coronavírus em nossa Organização.
Sua importância se destaca também nas diferentes realidades em que estão
inseridas, porque são núcleos de apoio e aproximação dos dirigentes das Unidades Vicentinas,
são arrimo entre si, confrades/consócias, de modo que nenhum se sinta sozinho ou
sobrecarregado em seu compromisso, mas possam contar com a confiança e amizade uns dos
outros.
A comissão quando desempenha ativamente suas atribuições, não se deixa
acostumar com a realidade, mas busca insistentemente zelar pelas vidas dos nossos idosos
assistidos, dos preferidos de Deus, assumindo as necessidades deles como nossas, afinal eles
são a razão da nossa caminhada em conjunto para a santificação.
Pois bem. Após três meses da criação das referidas Comissões, através da
Resolução Diretoria CNB 03/2020, a covid-19 tem avançado a passos largos e, mais do que
nunca, nos impõe a necessidade de empregar todo o potencial de cada comissão para aperfeiçoar
ainda mais o valioso apoio das mesmas na estrutura da SSVP.
Por isso, fundamentados no artigo 6º da referida Resolução (“O Conselho Nacional do
Brasil poderá expedir novas instruções para esta resolução ao longo do período de risco de propagação do
coronavírus”),

solicitamos urgentemente: 1) que seja feita a comunicação imediata dos casos

confirmados da Covid-19; 2) que seja dada a prioridade nas informações relacionadas à CovidSOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO – CONSELHO NACIONAL DO BRASIL
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19; e 3) que haja envio dos relatórios com frequência quinzenal ou semanal conforme a
necessidade.
Finalmente, nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário. Guiados
pela Divina Providência, que São Vicente de Paulo, Santa Catarina de Labouré e o Confrade
Beato Antônio Frederico Ozanam nos abençoem.
Fraternalmente,

CRISTIAN REIS DA LUZ
Presidente/CNB

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
Coordenador DENOR/CNB

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

