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Carta N° 022/DENOR/2020              Rio de Janeiro/RJ, 20 de março de 2020. 

 

Aos 

CONSELHOS METROPOLITANOS, 

COODENADORES DE DENOR e 

OBRAS UNIDAS DA SSVP 

 

ASSUNTO: Encaminha modelo de Ofício ao Ministério Público, solicitando tomada de 

medidas afim de minimizar danos causados pelo abandono de postos de trabalho pelos 

funcionários das Obras Unidas.  

 

 

LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

Estamos atravessando um momento difícil, onde tudo e novo e as consequências são 

totalmente desconhecidas. 

Estamos tendo problemas de toda ordem, notadamente porque atendemos um público 

em que as consequências do Coronavirus (COVID-19)   mostram-se nefastas. 

Todas as medidas estão sendo tomadas numa velocidade assustadora e a equipe do 

DENOR do Conselho Nacional do Brasil, dentro de suas obrigações regulamentares e estatutárias, 

não poderia ser furtar, neste momento, de acompanhar atentamente os acontecimentos e, a par 

disso, buscar orientar nossas unidades acerca das soluções encontradas e das medidas a serem 

adotadas. 

Ainda, ante a desinformação, estamos enfrentando graves problemas com nossos 

funcionários, sendo que, em alguns casos, está havendo recusa na prestação do serviço, com 

abandono dos postos de trabalho, o que certamente acarretará na inviabilidade de funcionamento 

dos serviços de nossas Obras Unidas. 

A par desta situação, como já informado na Circular n° 021, todas as nossas ações e 

necessidades deverão ser comunicadas, por escrito, ao Ministério Público, que é o fiscal da lei e 

que deverá nos auxiliar neste momento atípico. 

Assim, servimo-nos da presente para encaminhar-lhes Modelo de Ofício destinado ao 

Ministério Público, que servirá para comunicação de eventuais abandonos de nossos funcionários, 

bem como, para que o Ministério Público adote medidas junto ao Poder Público, visando a 

disponibilização de pessoal, visando a garantia da saúde e bom atendimento de nossos idosos. 
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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 
 

 

 

 

 

 


