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Circular N° 015/DENOR/2020        Rio de Janeiro/RJ, 02 de março de 2020. 

 

Às 
OBRAS UNIDAS DA SSVP 
 

 

 

ASSUNTO: COVID-19 - CORONA VIRUS 

 

 

Prezados confrades e consócias, 

 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

  

CONSIDERANDO que estamos na iminência de uma epidemia do vírus COVID-19 

(Corona Vírus), que pode, num curto prazo, transformar-se em pandemia; 

CONSIDERANDO que nossos internos, por terem mais de 60 anos de idade, estão entre 

aqueles mais sujeitos aos efeitos mais graves e funestos do Corona Vírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de prevenção, a fim de garantir a saúde de nossos 

internos e colaboradores, servimo-nos da presente para solicitar às nossas Obras Unidas que 

tomem toda cautela necessária para a prevenção do contágio, 

SERVIMO-NOS da presente para as seguintes recomendações: 

a. Que os dirigentes/administradores/técnico responsável das ILPI dirijam-se à Secretaria 

Municipal de Saúde, a fim de obter o material dos cuidados a serem adotados na 

prevenção do contágio da doença. 

b. Adotem, imediatamente, todos os procedimentos preventivos prescritos pelo Ministério 

da Saúde. 

c. Adotem, ainda, as orientações do material anexo, que ilustram, de maneira simples e 

clara, os sintomas da doença e os cuidados mínimos a serem adotados.  

Solicitamos todo empenho para que tais cuidados e a busca de informações sejam 

imediatamente adotados e implementados por todas as nossas Obras Unidas. 
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Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada 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                  MÁRCIO JOSÉ DA SILVA                                                     

       Presidente/CNB                                                                   Coordenador DENOR/CNB 
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