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Prezados amigos e benfeitores!
Estamos chegando no final de mais um ano. Ano este que
jamais se apagará de nossas memórias. Ano que abraços deixaram
de existir, sorrisos de serem apreciados, de sonhos anulados, de vidas
ceifadas e de choros diversos. Que ano triste! Que ano sofrido! Que
ano vencido! Sim vencido! Pois estamos aqui juntos a você celebrando
esta nossa grande vitória.
Tudo que escrevi acima é verdade, mas é certeza também
que muito lutamos e muito vencemos. Não entregamos o ponto, não
jogamos a toalha no chão! Ao contrário olhamos para o alto e vimos o
Senhor, como nos ensina São Luis Orione enxugando nossas lágrimas
como um Pai bondoso, que no caos do mundo estendeu sua mão para
nos abraçar, abriu seu sorriso para nos confortar, nos deu esperança
para sonhos novos alcançar e vida nova para todos Ressuscitar!
Assim amigos, lancemos ao mundo redes de fé, de amor e
esperança! Não vamos desistir!
O vírus do amor vencerá!
“O Senhor que, com a sua mão enxugou
tantas lágrimas nossas, transformará toda
nossa tristeza em júbilo: tenhamos fé!”
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Pequeno Cotolengo recebe o Prêmio
“Amigos do Pátria Voluntária”
O Pequeno Cotolengo, representado por nossa
gerente de gestão de pessoas Daniela Picinin,
recebeu a placa em reconhecimento pelo
relevante trabalho voluntário no ambiente
deste projeto, juntamente com a presença da
O prêmio de reconhecimento a parceria nossa assistente social Alessandra Rettmann.
institucional no projeto Amigos do Pátria
Voluntária, foi nesta 2º feira, dia 09 de Estamos orgulhosos e gratos pelo voluntário
premiado Humberto Tozin, que recebeu
novembro de 2020.
Criado em julho de 2019, o projeto tem mais de o certificado de 3° lugar como voluntário
650 instituições e cerca de 15 mil voluntários que mais se dedicou ao próximo. Ele que
há anos colabora em nossa instituição, foi
cadastrados.
merecidamente reconhecido por seu trabalho.
O Programa Nacional de Voluntariado – “Viva
Voluntário” tem como objetivo incentivar
o engajamento social e a participação dos
cidadãos em ações transformadoras para a
sociedade.
Foi no Palácio do Planalto que o Pequeno
Cotolengo Paranaense, recebeu a premiação
“Pátria Voluntária”, que premia voluntários e
lança ações!

Estavam presentes em comemoração solene,
o atual Presidente da República Jair Bolsonaro,
a primeira dama Michelle Bolsonaro e a
primeira dama do Paraná Luciana Saito Massa
que recebeu a premiação por mobilizar e
incentivar o voluntariado no estado.

Juntos somos mais fortes!
Fomos selecionados como uma das melhores empresas
para se trabalhar no estado do Paraná. Ficamos em 57° lugar
na categoria das médias empresas (100 a 900 funcionários).
As melhores empresas para trabalhar conforme pesquisa
do GPTW - Great Place to Work, que o Pequeno Cotolengo
Paranaense conquistou mais uma premiação. Durante 3
anos obtivemos a certificação e pela segunda vez entramos
no ranking de “Melhores Empresas para Trabalhar”.
A GPTW em parceria com a Gazeta do Povo e ABRH - PR,
tem a finalidade de reconhecer organizações que valorizam
pessoas e assim atestar competências. A premiação reúne
empresas de todo Estado do Paraná por categoria.
Ser um excelente lugar para se trabalhar, proporciona
resultados positivos aos nossos funcionários. Nossa
Gerente de Gestão de Pessoas Daniela Picinin afirma que,
“O alto nível de satisfação e orgulho do nosso funcionário
em fazer parte da instituição é um reconhecimento que
fortalece ainda mais nossas diretrizes de trabalho, pois
o Pequeno Cotolengo tem na sua essência a caridade e
a excelência no cuidado com pessoas”. Este sentimento
também encontramos na fala do nosso Diretor Executivo
Diogo Azevedo “Aqui trabalhamos por um significado
maior, a coisa mais gratificante é poder oferecer promoção
humana como produto final de nossas atividades, este
é o nosso segredo. Nossos funcionários enxergam em
nosso ambiente profissional, algo maior do que a mera
recompensa financeira.”
Criado em 1965, O Pequeno Cotolengo do Paraná é
resultado do legado de São Luís Orione, nosso Santo
Fundador. Desde então, nestes 55 anos o trabalho cresceu,
construímos uma das maiores organizações do Brasil que
oferece de forma gratuita acolhimento, saúde e educação
para pessoas com deficiências múltiplas em situação de
risco, abandono familiar e também asilados hospitalares do
Estado do Paraná.

Esta premiação fortalece e renova nossa fé que o trabalho
prestado está sendo feito com seriedade, tendo como valor
a promoção de um ambiente de trabalho pautado pela
cultura de confiança, focado no desenvolvimento humano,
impulsionado por um tom de liderança inspiradora, dirigida
pelo carisma Orionita e pelos princípios dos valores
organizacionais de: Fé, Caridade, Promoção Humana,
Compromisso e Transparência.
Nesta perspectiva, diversas iniciativas são realizadas pela
área de Gestão de Pessoas, enfatizando as dimensões
da saúde mental, qualidade de vida e bem estar dos
funcionários, entre elas destacamos: ações de atração e
retenção de profissionais, remuneração e recompensas,
benefícios, educação corporativa, projeto EJA, programa de
coaching para cargos de gestão, segurança do trabalho e
cuidado com nossos mais de 500 voluntários.
Essa conquista é reflexo de um trabalho consciente, sério e
constante do departamento de gestão de pessoas, gestores,
funcionários e religiosos. Acreditamos que uma equipe
envolvida na organização e satisfeita com o ambiente de
trabalho terá um melhor engajamento para proporcionar
aos nossos Assistidos uma melhor qualidade de vida.
A caridade tem fome de ação, é uma atividade que tem
sabor divino, sabor de eternidade!
AVE MARIA E AVANTE!!!

Símbolos do Natal
Muito além do Shopping Center
A árvore ornamentada é um símbolo natalino acolhido há
séculos porque sua forma triangular ajuda a simbolizar a
Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito
Santo e ainda porque seus ramos verdes apontam para o
céu. O simbolismo da árvore é riquíssimo em nossa tradição.
Mas o principal símbolo visual do Natal é sem dúvida
alguma o presépio. “A história nos diz que o primeiro
presépio foi montado por São Francisco de Assis no ano
de 1123.” Diferentemente de como hoje percebemos sua
montagem, recomenda-se prepará-lo em etapas:
            Primeiro colocar os animais, os pastores, a manjedoura,
e o cenário em geral;
         Há famílias que só colocam no presépio as imagens da

Santíssima Virgem Maria e de São José na tarde do dia 24
de Dezembro, mas ainda sem o Menino Jesus;
A manjedoura permanece vazia até a meia-noite,
quando simbolizando o Nascimento do Filho de Deus, a
imagem do Menino é finalmente ali colocada;
Com o Menino Deus, também são colocados os anjos
que evocam o cântico: “Glória a Deus nas alturas e paz
na terra aos homens de boa vontade”, mencionada nas
Escrituras;
       Só então se colocam os anjos. A estrela é colocada
no topo do presépio. A estrela que guiou os três reis do
Oriente até Belém para venerarem o Salvador. Esses três
reis representam todos os povos da terra;
          Há quem comece a posicionar os três reis no presépio
somente a partir do dia 25: inicialmente eles estão longe
da gruta, ou ainda a caminho e vão se aproximando aos
poucos até chegarem junto ao Menino na festa da Epifania,
em 6 de janeiro.
O presépio não é um simples adorno, é uma belíssima
forma visual de manifestarmos a nossa fé e a nossa oração
durante a espera e a celebração pela chegada do Salvador.
Essa tradição envolve um processo, um crescimento, uma
participação da família.
“Uma verdadeira catequese doméstica.”
Texto Josemar Czornei
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Sobre

Rosas e
Espinhos
Recebi com alegria o convite de escrever esta mensagem,
no final da minha missão como provincial.
No final de 2014, quando fui convidado a assumir esta missão
de coordenar os trabalhos na província Nossa Senhora da
Anunciação - Brasil Sul/Moçambique, confesso que vivi
um momento de muita dúvida e angústia. Não é fácil dizer
sim a uma missão tão especial. Apeguei-me fortemente na
convicção de que “Deus não escolhe os capacitados, mas
capacita aqueles que Ele chama”. E assim foi! Assumi nos
últimos seis anos este trabalho (2015 - 2020).

tem a oportunidade de conhecer muito de perto o trabalho
e compromisso de cada confrade ou leigo orionita e
também de cada comunidade. Aí está o cheiro do perfume,
poder ver de perto todo bem que os orionitas fazem “o bem a todos”. São muitas as obras de amor e caridade
que estão acontecendo por obra de Deus, através das
mãos e da doação dos nossos religiosos e leigos. Muitas
atividades novas em cada casa, onde os religiosos e leigos
abraçam com amor o Carisma de São Luis Orione, indo ao
encontro “dos outros - nossos irmãos” com a marca da
nossa caridade.

Neste momento digo com alegria: é uma missão sublime
que permite sentir algumas dores, de espinhos que
permeiam a rotina da Vida Religiosa, o que não é diferente
dentro da rotina da vivência da nossa Família Carismástica
Orionita. Mas acima de tudo é uma missão que permite
sentir de modo muito especial o perfume das rosas, nas
tantas obras de caridade e amor que os orionitas realizam
em cada cantinho da nossa província.

Destaco e parabenizo o crescimento significativo que
aconteceu dentro do Pequeno Cotolengo Paranaense
nestes últimos seis anos: muitas reformas e melhorias,
aumento do número e qualidade nos atendimentos,
diversificação do trabalho desenvolvido, com a acolhida de
novas formas de “pobreza”, premiações e reconhecimentos.
Destaco ainda o olhar carinhoso de todos nós para a nossa
missão em Moçambique.

O que foi difícil - quais são os espinhos? Certamente a
maior dificuldade é enfrentar a desmotivação e a falta
de compromisso que, às vezes, acontece no caminho
de pessoas e comunidades. O Papa Francisco acaba de
nos lembrar e pedir que sejamos “Fratelli Tutti” (“Todos
Irmãos”) e, nem sempre conseguimos ser verdadeiramente
irmãos e irmãs, alimentando a empatia necessária que pode
transformar relações e vivências.

Termino este tempo de missão provincial com alegria,
sentindo o perfume das rosas e dando graças a Deus, pela
experiência forte da presença da mão de Deus sentida
em todas as atividades e obras orinitas que dão à nossa
província o rosto da caridade. Agradeço ainda, de modo
muito especial, o respeito e carinho que recebi de todos
durante estes anos juntos. Deus nos abençoe sempre mais!

O que são conquistas - o perfume das rosas? O provincial
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Orionitas presenteiam o

Lar São Francisco

Recebemos a visita de religiosos e leigos Orionitas de outras
comunidades que realizaram a obra de arte da fachada do
Lar São Francisco. Esta criação foi concebida através de
muito trabalho e oração.
O “Lar São Francisco” foi reinaugurado em setembro
e acolhe 29 Assistidos com idade entre 20 e 50
anos, portadores de múltiplas deficiências, totalmente
dependentes e com comprometimento neurológico e físico.
“A pintura pra mim é como a
luz do sol no nosso dia a dia,
traz luz, vida e alegria. Foi
com muita alegria recebi o
convite através do Pe.
Renaldo e do Pe. Bogaz para
poder participar nas pinturas
do Lar São Francisco no
Pequeno
Cotolengo
do
Paraná. Foi uma semana de trabalho, em um grupo
maravilhoso! As pinturas foram representadas algumas
fases dá vida de São Francisco. Quando tudo foi
terminado e foi tirado os andaimes e as lonas a alegria foi
total! Espero que todos que passe pelo Pequeno
Cotolengo Paranaense possam sentir a presença de Deus
através da beleza da arte” conta Frei Cruz.
O Pe. Antônio Bogaz declara “Quando o Pe. Renaldo nos
solicitou retratar acenos da história de Francisco e sua
mística, ficamos vibrantes de alegria. Assim, eu, Prof.
Hansen, Nanci Bissoli, Frei Cruz, Leandro Nonnemacher

e Márcia Curti, formamos o grupo hobbistico ‘Pincéis de
Orione’ e iniciamos os estudos. Um grande painel no
Lar São Francisco, no Pequeno Cotolengo Paranaense,
com simplicidade e modéstia. Deixamo-nos invadir pela
graciosidade do Pobrezinho
de Assis e fomos à luta.
Francisco é a simbologia de
todos nós. É a simbologia
do Pe. Renaldo, dos pintores
aprendizes e de todos
orionitas, cristãos de pincel
na mão e mãos erguidas para
a louvação e abaixadas para
fazer o bem.”
O Pequeno Cotolento agradece ao Pe, Antônio Bogaz,
Frei Cruz, João Hansen, Leandro Nonnemacher, Marcia
Angelina Curti, Nanci Bissoli, noviços e filósofos que nos
presentearam com esta linda pintura.

graças a isso tudo que a implantação do Tasy foi possível perceber

O Pequeno Cotolengo
agora é Tasy!

uma melhora expressiva no controle de processos, possibilitando

maior eficiência, aumento de produtividade e maior custobenefício. Isso ocorreu porque conseguimos implantar o sistema

utilizando as melhores práticas do mercado, o que permitirá

que agora possamos aplicar um ciclo de melhoria contínua nos

Em outubro de 2020, foi concluída a implantação do

sistema Tasy da Philips -Brasil  no Pequeno Cotolengo Paranaense.

Uma importante ferramenta de gestão hospitalar para gerenciar

dados da instituição. Em um ano difícil como está sendo o de

2020, nós do Pequeno Cotolengo temos um grande motivo para

sentirmos vitoriosos. Há 15 meses demos início a um importante
projeto de mudança em nosso software de gestão assistencial e de

processos administrativos. Foram mais de 2 mil horas de trabalho e

processos.  

É motivo de muito orgulho, satisfação pessoal e

profissional estar como gerente desse projeto, que integra a

maioria das áreas da instituição e conecta os pontos de cuidado
aos Assistidos.  

Agradecemos nosso Diretor Executivo, Diogo Azevedo,

por acreditar neste projeto e por todo o apoio e esforço dedicado

nessa jornada. Sempre preocupado com o andamento e a evolução

de cada etapa! Foram inúmeras as intervenções necessárias para

29 módulos implantados no novo sistema, o Tasy.

que conseguíssemos implantar o sistema nos setores e o Diogo

seríamos surpreendidos com uma pandemia, o que fez com que

Agradecemos também ao Diretor Presidente Padre Renaldo

medidas preventivas para o enfrentamento da Covid-19.

reunião de gestores. Nossa gratidão ao Dr. Tiago Kuchnir e a Dra.

Ao iniciarmos esse trabalho jamais imaginaríamos que

todos os esforços dos setores fossem direcionados para criar
Mesmo com treinamentos sendo realizados e outras

atividades sendo programadas para implantação do novo sistema,

não mediu esforços para concretizar essas ações, do início ao fim.

Lopes, por apoiar as nossas decisões, nos motivando a cada

Maria Eduarda, por comprarem a ideia e facilitarem a implantação

junto aos médicos e equipe assistencial.   Ao Ministério Público

foi preciso recuar e dar prioridade ao que era essencial: a saúde e

do Trabalho no Paraná, representado pelo procurador Humberto

Foram quase três meses com o projeto parado, mas em

investimento neste projeto, também a GRH Business Solutions,

segurança dos funcionários e dos nossos Assistidos.

junho, após a conclusão de todas as contingências necessárias

era o momento de retomarmos o trabalho. Realizamos testes nos

módulos e reorganizamos o cronograma para a virada total do

sistema, que ocorreu no mês de outubro. E como em toda virada

de sistema, tivemos algumas situações pontuais que geraram

dificuldades e até mesmo algum desconforto, mas nada que

não conseguimos contornar com o apoio do time de consultoria

e coordenação da GHR, que possibilitou essa implantação de
maneira muito tranquila.

Todo o sucesso da implantação se deve aos

Luiz Mussi de Albuquerque pela doação que possibilitou o

Decio Gusso e equipe pelo apoio e suporte incondicional.

Foram muitos desafios ao longo da implantação do

sistema Tasy, sabemos que ainda teremos muitos pela frente.

Mas tenho certeza de que com o apoio da diretoria, da GHR e

com o esforço e comprometimento de todos os funcionários,
tornaremos essa implantação motivo de muito orgulho para o

Pequeno Cotolengo, respeitando todos os nossos valores e o

Carisma Orionita. Agora, olhamos para trás e verificamos que
todo o esforço valeu a pena.

multiplicadores do projeto, que participaram dos treinamentos,

Que venham os novos desafios! Ave Maria e Avante!

completa o sistema e realizaram os treinamentos às equipes. Foi

Depoimento: Paula Tassiana Pontes - Gerente do Projeto

gravaram os vídeos, fizeram os testes pilotos, testaram de forma

Pequeno Cotolengo comemora
250 dias sem Covid-19 entre
os Assistidos!
O Pequeno Cotolengo mais uma vez ultrapassa seus
limites voltado ao trabalho humanizado e nos dá a
grande notícia!
No dia 16 de novembro completamos 250 dias sem
nenhum caso de Covid-19 entre nossos Assistidos.
Em tempos que na maioria das vezes recebemos notícias
que nos entristecem e por vezes ficamos de mãos
atadas sem poder ajudar e fazer a diferença, o Pequeno
Cotolengo através de seus funcionários e voluntários, da
o maior exemplo de cuidado e responsabilidade com o
próximo.
Através de um protocolo elaborado pelo time interno
de prevenção e combate ao Covid-19, que envolve
profissionais da saúde e a diretoria, montamos uma
estrutura, um plano de contingência, onde vários
protocolos devem ser seguidos e monitorados
diariamente. Entre estas regras estão o fechamento
da Organização para visitas e eventos; a realização
de ckecklist diário com os funcionários para evitar a
proliferação do vírus dentro dessa instituição.
“Foram 250 dias de luta, de batalha em todos os
sentidos. Desde a contenção do vírus dentro do

Pequeno Cotolengo até a nossa sustentabilidade. Não
foram fáceis estes 250 dias, tivemos muitas dores,
tivemos muitas dificuldades, porém tivemos muita
alegria, tivemos vitórias” fala Padre Renaldo.
Queremos agradecer o envolvimento de todos os
mais de 500 funcionários que assumem a cada dia a
responsabilidade social e o amor aos nossos mais de
230 Assistidos, que cuidamos como uma grande família.
Somos todos irmãos!
Ave Maria e Avante!

Todo Dia é
Você sabia que mais de 70% de todo
o recurso necessário para manter a
Organização vem de doações?
Há várias maneiras de nos ajudar:
doando alimentos, doando roupas,
doando tempo, doando conhecimento
ou divulgando nossa causa.
Você também pode nos ajudar através:

Imposto de Renda
Pessoas físicas que possuem imposto de
renda devido a pagar ou retido na fonte e
empresas que são tributadas pelo lucro real, podem
destinar parte do IR para apoiar projetos do Pequeno Cotolengo.

Empresas: 1% Pessoas Físicas: até 6%

Troco Solidário
Ao pagar sua conta, você pode doar seu troco ao Pequeno Cotolengo.
Você pode doar através de nossas caixinhas ou informar o caixa que você deseja contribuir.

Nota Fiscal
Você pode doar sua “Nota Fiscal” ao Pequeno Cotolengo.
No momento da compra você precisa solicitar a sua nota fiscal “Sem o CPF” e com ela em mãos, você pode
deixar em um dos estabelecimentos que contém nossas “urnas” ou enviar uma foto da nota fiscal para o
nosso WhatsApp: (41) 98516-3383.
Importante: As notas fiscais são válidas por 60 dias após sua emissão.

Nós Precisamos de Você!

Bolacha - Farinha Láctea
Sucrilhos - Mucilon

