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Divulgação

MAIS ATENDIMENTOS
De pequeno, só o nome. O 

Pequeno Cotolengo do 
Paraná está se tornando 

um grande complexo de saúde. 
O espaço beneficente, onde 
historicamente acontecem os 
churrascões para arrecadação 
de recursos, vai se estender a 
uma nova unidade hospitalar 
e a instituição foi rebatizada: 
agora se chama Complexo de 
Saúde Pequeno Cotolengo.

Até dois anos atrás, o gru-
po tinha a função principal de 
fazer um trabalho de assistên-
cia social, com acolhimento 
permanente de pessoas em 
estado de abandono ou situ-
ação de risco. Para atender a 
esses pacientes em asilamen-
to, as equipes da instituição se 
desenvolveram em 18 espe-
cialidades médicas. Toda ex-
periência fez com que a dire-
ção do Cotolengo enxergasse 
a necessidade de expandir o 
espaço de atendimento e tam-
bém o leque de funções, prin-
cipalmente na área da saúde.

Hoje, o Cotolengo atende 
230 pessoas com múltiplas 
deficiências e que estavam em 
situação de risco e vulnerabi-
lidade social. O investimento 
na nova obra, que termina em 
março, é de R$ 2.742.939,89. 
Com esses quase três milhões 
de reais, haverá 25 novos lei-
tos na nova Unidade Hospita-
lar São Luís Orione, além dos 
31 leitos que já existem na 
Unidade Hospitalar Santa Te-
rezinha. A ideia é poder rece-
ber, cada vez mais, pacientes 
comuns egressos do SUS que 
precisem de reabilitação pro-
longada, e não apenas aqueles 
que já moram nas dependên-
cias da organização.

“Temos um projeto de um 
novo centro especializado de 
reabilitação, que permitirá o 
atendimento ambulatorial a 
pacientes com necessidade de 
reabilitação, inclusive, pacien-
tes com sequela de Covid-19”, 
contou Tiago Kuchnir, diretor 
técnico do Pequeno Cotolengo. 
Com a expansão, a capacidade 
de atendimento será de cerca 
de 800 pacientes por mês.

Pandemia 
Conhecido pelo churrasco 

mensal e os bazares que arre-
cadam dinheiro para a insti-
tuição, o Pequeno Cotolengo 
tem nas doações a maior fonte 
de sustento. “Do governo, nós 
recebemos também um apor-
te, mas não é tão significativo 
como o que vem da sociedade 
como um todo.”, contou para 
a Gazeta do Povo o padre Re-
naldo Lopes, presidente do 
Cotolengo.

O que vem dos convênios e 
subvenções do governo esta-
dual e da prefeitura representa 
31% da receita atual. Doações 
de telemarketing, através de 
conta de luz, água, telefone 
e boletos, totalizam 32%. Os 
bazares contribuem com 10% 
da receita e os outros 27% são 

doações de empresas e outros 
projetos. Com a pandemia, os 
churrascos presenciais não 
aconteceram com a mesma 
frequência e isso reduziu a re-
ceita temporariamente em 9%.

Nada que atrapalhe o cres-
cimento da instituição. O or-
çamento do Cotolengo subiu 
400% de 2005 a 2021. O custo 
per capita, por assistido, era 
de R$ 2.500 mensais e agora 
está em R$ 11 mil.

O presidente do Cotolengo 
afirma que quanto mais traba-
lho é feito por lá, maior a con-
fiança que a sociedade tem no 
grupo. “O primeiro passo foi 
profissionalizar nossos fun-
cionários. Outro fator foi a 
confiança que a comunidade 
local e a Secretaria Munici-
pal de Saúde tiveram na gente 
para assumir a área médica”.

Diogo Azevedo, diretor 
executivo, explicou à Gazeta 
do Povo que, mesmo sendo 
uma organização sem fins lu-
crativos, o Pequeno Cotolen-
go se sente na obrigação de 
gerar resultados financeiros. 
“O lucro é reaplicado nas ati-
vidades da organização e me-
lhoria dos nossos processos. 
Utilizar nossos recursos de 
forma eficiente e maximizar 
os resultados é a nossa con-
trapartida, o nosso respeito 
aos nossos doadores e parcei-
ros que investem e acreditam 
na nossa organização”.

A instituição também tem, 
desde a fundação, o apoio 
dos padres orionitas como 
comunidade mantenedora. O 
Pequeno Cotolengo surgiu na 
Itália no início do século 20 e 
chegou em Curitiba em 1965.

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 O Presidente da ADCAP – Associação dos Profissionais dos Correios, Núcleo Regional do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Capítulo V, Seção II, Artigo 28, inciso V e 
obedecendo aos Artigos 44 a 53, do Capítulo VIII – Das Eleições do Estatuto vigente, convoca 
todos os Associados, que estejam em dias com suas obrigações sociais, para participarem da 
eleição que definirá a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ADCAP – Núcleo Regional do 
Paraná, para o triênio 2022/2025.
A Junta Eleitoral será designada pelo Presidente e coordenará todas as etapas do pleito.
O processo eleitoral terá o seguinte cronograma:

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA
•	 Designação da Junta Eleitoral 10 a 20/12/21
•	 Divulgação aos associados da constituição da Junta 

Eleitoral 20/12/21
•	 Recebimento de pedidos de  impugnação de membros 

da Junta Eleitoral 21/12/21 a 03/01/22
•	 Avaliação e resposta aos pedidos de impugnação 04 a 07/01/22
•	 Confirmação da designação e posse da Junta Eleitoral 10/01/22

•	 Data de posse dos eleitos
Data a ser designada conforme 
final do mandato da gestão atual. 
A partir do resultado da eleição 
começa a fase de transição.

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL ( JUNTA ELEITORAL)
•	 Publicação de Edital do Processo Eleitoral  (DOU ou jornais de 

circulação) 18 a 20/01/22

•	 Divulgação do Regulamento Eleitoral 20/01/22
•	 Registro das candidaturas  (foto, mini currículo e plataforma) 01 a 15/02/22
•	 Homologação e divulgação das candidaturas 16 a 18/02/22
•	 Apresentação de recurso das candidaturas indeferidas 21 a 25/02/22
•	 Avaliação e resposta aos recursos apresentados 03 a 08/03/22
•	 Homologação e divulgação das candidaturas 08/03/22
•	 Recebimento de pedidos de  impugnação das candidaturas 09 a 11/03/22
•	 Avaliação e resposta aos pedidos de impugnação 14/03/22
•	 Homologação e divulgação final das candidaturas 14/03/22
•	 Preparação e ajustes finais das plataformas de campanha das 

chapas e candidatos no sistema informatizado 15 a 18/03/22

•	 Campanha eleitoral 14/03 a 08/04/22
•	 Envio das senhas de votação 29/03 a 04/04/22
•	 Votação 04 a 08/04/2022
•	 Apuração dos votos 08/04/22
•	 Proclamação e divulgação do resultado da votação 08/04/22
•	 Recebimento de pedidos de impugnação do resultado 09 a 13/04/22
•	 Avaliação  e resposta aos pedidos de impugnação Até 20/04/22
•	 Divulgação final do resultado da eleição 21/04/2022

As candidaturas para a DIRETORIA EXECUTIVA e para o CONSELHO FISCAL, deverão ser 
formalizadas, utilizando-se os modelos que serão disponibilizados pela junta eleitoral designada.

Os documentos relativos à apresentação das candidaturas e pedidos de impugnação, 
deverão ser encaminhadas por via postal ou protocolados junto a JE, de forma a serem 
observados os prazos do cronograma acima informado, exclusivamente para ADCAP/
PR – Junta Eleitoral, Rua Tibagi, 294, Conjunto 611, Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-110 
                                                                                                     

Curitiba, 18 de Janeiro de 2022
LUIZ CEZAR ANDRIOLI BITTENCOURT

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDI-
NÁRIA DO MOVIMENTO ECLESIAL RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DO PARANÁ 

Miguel Machinski Junior, presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Cató-
lica do Paraná – RCCPR, no uso das atribuições que lhe são conferidas estatutariamente, 
vem, pelo presente, CONVOCAR os membros da Presidência (Secretária Geral e Tesoureiro), 
associados efetivos (Presidentes dos Conselhos Arqui-Diocesanos da RCC no Estado do Pa-
raná), associados consultivos (coordenadores estaduais de Ministérios e Comissões), Bispo 
Referencial da RCCParaná e convidados (Paulo Roberto Batista - Coordenador Nacional do 
Ministério de Fé e Política da RCCBRASIL, membros do Conselho Fiscal e ex-Presidentes de 
Conselhos Diocesanos, em exercício até dezembro de 2021) para Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, que acontecerá entre os dias 18 a 20 de fevereiro de 2022, nas instalações do 
Instituto Piamarta, Rua São João Batista Piamarta,108 Bairro Ouro Verde – União da Vitória/
PR. A Assembleia terá início no dia 18 de fevereiro as 9 h, em primeira convocação com maioria 
qualificada dos associados (2/3) ou meia hora depois com maioria simples (50% + 1), tendo a 
seguinte ordem do dia:
• 18/02/2022 – Formação sobre o papel do Conselheiro, Santa Missa, recepção dos associados 
e instalação da Assembleia;
• 19/02/2022 – Assuntos de Pauta;
• 20/02/2022 – Assuntos de Pauta, 13 h – encerramento da Assembleia.

Pauta da Assembleia Ordinária:
1. Escuta profética
2. Reflexões a luz da Palavra de Deus
3. Missão 2022 – Propagar a Identidade da RCC para que o mundo seja BES
4. Aprovação da Ata da Assembleia de Agosto/2021
5. Estatutos Diocesanos (Comissão estatutária)
6. Prestação de Contas 2021 e Parecer do Conselho Fiscal
7. Atualizações do Módulo Querigmático e Básico de Formação
8. Agenda 2022
9. Partilha dos Ministérios e Comissões
10. Orientações e Partilha sobre a 19ª edição do JNL e Celebração de 20 anos da Missão JNL
11. Partilha sobre o ENF 2022
12. Exortação sobre o Ano Eleitoral
13. Próxima Assembleia, definir local
14. Outros

Pauta da Assembleia Extraordinária:
1. Alterações no Estatuto da RCCPR
2. Homologação do Diretor de Patrimônio, Assessor Jurídico e Assessor Eclesiástico
3. Homologação das coordenações estaduais de Ministérios e Comissões
4. Criação da Comissão Estadual de Eventos
5. Homologação da Coordenação Estadual de Eventos
6. Reajuste Salário Auxiliar Administrativo
7. Outros

Maringá (PR), 18 de janeiro de 2022.

Miguel Machinski Junior  
Presidente do Conselho Estadual do Movimento Eclesial Renovação Carismática Católica do 

Paraná - RCCPR

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 132/21

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE TI, HEADSETS, IMPRESSORAS TÉRMICAS NÃO 
FISCAIS, IMPRESSORAS PVC (COM KIT DE LIMPEZA RIBBONS) PARA O SESC PARANÁ. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 28 DE JANEIRO DE 2022. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO 
DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 134/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES, NA 
MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA, PARA O SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 
DE FEVEREIRO DE 2022. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 135/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINAS 
ANTIGRIPAIS QUADRIVALENTES PARA O SESC PARANÁ, PARA O SENAC PARANÁ E PARA 
A FECOMÉRCIO PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 
HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

Os Instrumentos Convocatórios e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site do SESC 
PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/, site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br e, do 
Pregão Eletrônico nº 135/21, também no site do SENAC PARANÁ www.pr.senac.br/licitacoes/.

Curitiba, 18 de janeiro de 2022. DARCI PIANA. Presidente.

Pequeno Cotolengo cresce e passa 
a atuar como complexo hospitalar.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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