Sociedade de São Vicente de Paulo

Circular 039/DENOR/CNB

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2018.

Aos
Conselhos Metropolitanos e Obras Unidas

Caríssimos Confrades e Consócias,

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!

O PROJETO TODOS SOMOS UM é uma iniciativa do CNB de ajuda a
Obras Unidas em situação de premente necessidade, muitas vezes premidas por
determinação judicial ou até dos bombeiros, ou seja, aquelas que precisam, com
urgência, adequação e reforma do espaço institucional para um melhor atendimento aos
internos, no entanto, não têm condições financeiras para fazê-las.
TODOS SOMOS UM é um projeto que trouxe muitas esperanças para
nossas Obras. No entanto, correram muitas dificuldades, haja vista muitas delas não
cumprirem as exigências Regulamentares e Estatutárias aplicáveis as Obras Unidas.
Pensando em tudo isso, o CNB resolveu dar UMA PAUSA NO PROJETO PARA
READEQUAÇÕES e acreditamos que até janeiro de 2019, um novo edital seja divulgado.
Esta pausa servirá, também, para que nossas Obras busquem a
adequação legal e regulamentar, possibilitando a missão de ajudar a melhorar a vida dos
nossos “Mestres e Senhores”. Sabemos das dificuldades que todos enfrentam, mas não
podemos esquecer que SERVIR COM AMOR E JUSTIÇA são nosso dever, nossa
missão. Como entidade religiosa, devemos ser exemplo. Lembremos o que Jesus nos
disse “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22,
21). Lembremo-nos que devemos cumprir com nossas obrigações legais, fazendo-nos
justos.
Aproveitemos esse tempo para nos organizar, melhorar o que precisa ser
melhorado em nossas Obras, adequando-nos à legislação e ao Regulamento para,
quando o novo edital sair, estarmos preparados para o envio dos projetos e poder
contribuir para a melhoria estrutural desses ambientes, servindo melhor aos nossos
Mestres e Senhores, dando-lhes uma velhice digna.
Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para o que se
mostrar necessário. Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada
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estima e consideração. Que São Vicente de Paulo, Santa Catarina de Labouré e o
Confrade Beato Antônio Frederico Ozanam os cubram de bênçãos.
Fraternalmente,

CRISTIAN REIS DA LUZ
Presidente/CNB

MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
Coordenador DENOR/CNB
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