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Circular Nº 048/DENOR//2020                      Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020. 

 

As 

Comissões Temporárias do COVID e aos Coordenadores de DENOR`s dos Conselhos 

Metropolitanos.  

 

Assunto: convite para reunião on-line 

 

 

“Após grandes emoções, sente-se mais vivamente a necessidade de se encontrar,  

de conversar e se entregar às doçuras da amizade”  

Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam  

 

Prezados amigos e amigas, 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

Se há quem entende das intempéries da vida é o (a) caminhoneiro. Para cumprir a 

missão de entregar a mercadoria ao destinatário dentro do tempo esperado, ele enfrenta pedágio, 

buracos, congestionamento e uma infinidade de outros contratempos na estrada. VOCÊ pode se 

perguntar – e daí eu atuo em Lares de Idosos, não dirijo caminhões? Sim, a gente sabe. Só que 

com as dificuldades da profissão, o caminhoneiro vai aprendendo a lidar e a tirar lições dos 

episódios vividos. Estas lições costumam ser compartilhadas em frases escritas nos para-

choques. Observe uma delas: ‘Nas curvas da vida, entre devagar’.  

A simplicidade da cultura popular, exemplificada pelo texto do para-choque de 

caminhão, revela a riqueza da prudência; de se parar, respirar, pensar estrategicamente e, só 

assim, agir diante das novas situações complexas às quais nós temos nos deparado desde que a 

pandemia do novo Coronavírus começou. Problema muito agravado em nossas Obras Unidas, 

onde estão um dos principais públicos de risco aos efeitos mais graves da doença, que são nossos 

idosos institucionalizados. 

A gente sabe que não tem sido fácil para nenhum de vocês. Um diagnóstico 

positivado para a Covid-19 vem acompanhado de medo, incertezas, insegurança e até mesmo o 

desespero. Por isso, gostaríamos de dizer que não estão sozinhos nesta ‘estrada de curvas 

acentuadas’. A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) no Brasil quer ser uma espécie de 

GPS, ajudando-os a encontrarem os melhores caminhos. 

O Departamento Nacional de Normatização e Orientação (Denor) e os psicólogos 

envolvidos no projeto ‘Rede de Afeto’ estão dando o suporte necessário às Obras onde há 
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infectados pelo novo Coronavírus e agora queremos conversar com os Senhores que compõem 

as COMISSÕES TEMPORÁRIAS DO COVID. 

 Nesta QUINTA FEIRA (20/08), às 19hs, haverá uma reunião on-line no aplicativo: 

ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/85740147878?pwd=YmhSTWV4QUdLdUJDbGF3QkNaaUJNUT09 

ID da reunião: 857 4014 7878 

Senha de acesso: 742991. 

 

Devem participar todos os membros das Comissões temporárias e os coordenadores 

de DENOR dos Conselhos Metropolitanos.  

Juntos vamos encontrar soluções para este momento difícil, além de oferecermos 

suporte psicológico a quem necessitar. Tudo feito com muito cuidado, respeito e planejamento, 

elucidando outra frase de para-choque de caminhão: “só há vento favorável para quem sabe 

aonde vai”.  

Fraternalmente,  

 

 

 

CFD. MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 

COORDENADOR NACIONAL DO DENOR 

 

 

 

 

CSC. ADA FERREIRA 

COORDENADORA PELO PROJETO REDE DE AFETO 

 

 


