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Circular N° 046/DENOR/2022                       Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022. 

 

Aos 

Presidentes de Obras Unidas do segmento hospitalar e seus administradores; Presidentes 

de Metropolitano e Centrais que possuem este tipo de serviço em sua respectiva área; e 

coordenadores de DENOR dos Conselhos Metropolitanos.  

 

“Em um piscar de olhos, o mundo parou.  As indústrias pararam, o comércio fechou as portas e as pessoas 

se isolaram em suas casas. Todos os hospitais e Santas Casas se tornaram protagonistas do momento 

atual, em que o mundo vivenciava as incertezas.  Apesar das incertezas, mostramos que podemos fazer o 

impossível quando se trata de salvar vidas”. 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

O Conselho Nacional do Brasil reconhecendo todo serviço prestado pelos 

profissionais da saúde atuantes em nossos Hospitais e Santas Casas, por todas as vidas salvas, 

eterna gratidão, “Anjos da Saúde”. É com este reconhecimento e mesmo diante a tantos desafios 

que afetam o desenvolvimento das nossas unidades hospitalares, empenhados para que juntos 

possamos dar continuidade a este reconhecimento, unidos, pelo serviço e bons exemplos, 

possamos fortalecer cada vez mais nossa caminhada.  

O Departamento de Normatização e Orientação do Conselho Nacional do Brasil 

(DENOR/CNB) reconhecendo todo protagonismo deste serviço prestado direto às comunidades 

carentes, CONVOCA para o 2º ENCONTRO NACIONAL DO SEGMENTO HOSPITALAR DA 

SSVP: 

 

▪ Os presidentes das Obras Unidas (Hospitais e/ou Santas Casas e seus 

administradores; 

▪  Os presidentes dos Conselhos Centrais aos quais estão vinculadas; 

▪ Os presidentes dos Conselhos Metropolitanos da sua área de atuação; 

▪ Coordenadores de Denor dos Conselhos Metropolitanos. 

 

Quando? 24 de setembro de 2.022.  

Onde?  Comunidade São Francisco de Assis - Primeira Avenida, 45 - Parque Residencial 

Laranjeiras - Serra/ES 
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Quanto? Não será cobrada taxa de inscrição.  

Lembrando que as despesas com hospedagem, transporte e alimentações ficaram 

a cargo da unidade participante. 

Tem hospedagem? Para aqueles que necessitarem de hospedagem, indicamos os 

hotéis abaixo:  

Hotel Jardins – Serra/ES: (27) 3298-9800 

Hotel Serra Grande – Serra/ES: bem próximo da igreja (27) 2125-5200 

Serra Linda – Serra/ES:(27) 99940-7538 

Hotel Go.inn – Serra/ES: (27) 3441-2810. 

 

As atividades serão iniciadas às 08 horas de acordo com o cronograma, com 

encerramento previsto para às 18 horas.  

A ficha de inscrição: https://forms.gle/iEoAqBWECD6pdnDv6 precisa ser preenchida 

até o dia 30 de agosto. 

O DENOR Nacional conta com a participação de todos para que, juntos, possamos 

formalizar uma maior melhor forma de atuação junto à comunidade carente a qual servimos. “Os 

doentes são sempre mais importantes do que a sua doença”. (Papa Francisco)  

 

Fraternalmente,  
 

 

   

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA       SANDRO ROBERTO POLETO                        
Presidente do CNB         Coordenador do DENOR/CNB  

https://forms.gle/iEoAqBWECD6pdnDv6

