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Mensagem dos Diretores e de São Luis Orione 
  

Apresentar nosso Relatório Anual por mais um ano é uma 

grande alegria. Celebramos a conquista de mais uma etapa 

concluída, com orgulho de continuar servindo e atendendo 

pessoas tão especiais. Este ano foi especial para nós, não so-

mente pelos resultados e realizações, mas também por rece-

bermos São Luis Orione no Pequeno Cotolengo. Isso mesmo! 

A Relíquia do Sangue de São Luis Orione, que peregrinou pelo 

Brasil, esteve conosco por uma semana. Para nós foi uma 

grande alegria receber nosso fundador novamente no meio de 

nós. Sua presença despertou e renovou a fé em diversos cola-

boradores, moradores, voluntários e pessoas da comunidade. 

 

 A presença de São Luis Orione nos deu mais força para caminhamos Rumo aos 50 Anos, com 

a certeza de que buscamos a cada dia a qualidade e a transparência, apoiados por diversos parcei-

ros e amparados pela Divina Providência. Os reconhecimentos que alcançamos dos órgãos públicos 

e de instituições privadas reforçaram nosso objetivo, de continuar fazendo todo esforço possível 

para cumprir com a nossa missão sublime de “melhorar a qualidade de vida, proporcionando inclu-

são social à pessoa com deficiência múltipla”. Neste ano colhemos muitos frutos destes trabalhos, 

no desenvolvimento de novos projetos, na obtenção de premiações, nas reflexões sobre a mudança 

de nossa visão. 

  

 Sentimos orgulho do caminho que fizemos em mais um ano de trabalho, mas temos muito a 

construir e nos esforçaremos para tanto. Queremos continuar sonhando com as parcerias, com a 

realização plena da nossa missão e com uma equipe unida, para manter viva a chama da caridade 

que ardia no coração de São Luis Orione, nosso fundador. 

 

Pe. Rodinei Carlos Thomazella – Gestão 2010|2015 

Pe. Renaldo Amauri Lopes – Gestão 2015  

 

 “E se me perguntardes qual é a nota que nos distingue 

das demais obras, eu vos digo que é a dinamite da Caridade. De-

vemos ser dinâmicos na caridade para os mais humildes e para 

os mais abandonados nossos irmãos. Devemos dizer palavras e 

criar obras que sobrevivam depois de nós”. 

São Luis Orione 

Fundador do Pequeno Cotolengo  
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Missão, Visão e Valores 
 

Missão 

Melhorar a qualidade de vida proporcionando inclusão social à pessoa com deficiência múltipla. 

Visão 

Ampliar o impacto social pelo atendimento humanizado e inclusivo. 
 

Valores 

 - Fé 

 - Promoção Humana 

 - Caridade 

 - Transparência 

 - Compromisso 

 

 

49 anos como referência no Paraná 
 

 

 Desde 1965 o Pequeno Cotolengo atende pessoas com deficiências múltiplas em situação de 

vulnerabilidade. São pessoas que perderam suas referências familiares e encontraram, em nossa 

instituição, seu novo lar, sua nova família. A iniciativa que deu origem ao Pequeno Cotolengo re-

monta a 1959 quando Dom Manuel da Silveira D’Elboux, então arcebispo de Curitiba, visitou a Pe-

quena Obra da Divina Providência, na Itália. Seis anos depois desta viagem o Pequeno Cotolengo foi 

fundado e em 1971 iniciaram os atendimentos a 25 meninas com deficiência intelectual, algumas 

com deficiências físicas, em situação de abandono. O trabalho, único no estado, cresceu. O primeiro 

pavilhão, que acolhia as meninas, a casa das religiosas e todas as áreas de apoio necessárias – onde 

hoje se encontra o Lar Santa Teresinha – foi a semente para que hoje, cerca de 15 mil m² de área 

construída estejam a serviço das pessoas com deficiências múltiplas. Novas especialidades na área 

de saúde surgiram, centenas de voluntários aderiram a causa, outra centena de empresas e organi-

zações abraçaram o Pequeno Cotolengo. O carinho e a atenção de tantas pessoas foram os cuida-

dos necessários, para que a semente plantada pela Divina Providência se tornasse hoje esta grande 

árvore, onde, como dizia São Luis Orione, virão pousar os mais necessitados. 
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O Pequeno Cotolengo Hoje 
 

 O Pequeno Cotolengo é referência em acolhimento, saúde, 

educação e qualidade de vida para pessoas com deficiências múlti-

plas no Paraná. A qualidade de vida se torna visível no ambiente fa-

miliar gerado em nossas casas lares e em nossos grandes lares, que 

forma uma grande família de mais de 1200 pessoas! São mais de 200 

moradores, que recebem todos os meses o carinho de mais de 700 

voluntários, os cuidados de mais de 300 funcionários e a caridade de 

dezenas de religiosos que passam pela casa e a visitam anualmente.  

 

 Esta qualidade de vida é concretizada através dos três acessos 

oferecidos para estas pessoas com deficiências múltiplas: acolhimento, saúde e educação. Estes são 

os três pilares sobre os quais o Pequeno Cotolengo desenvolve hoje seus trabalhos, na busca pela 

qualidade de vida e inclusão. Todas as ações, nestas três linhas de trabalho, são realizadas dentro 

de nossa estrutura. 

 

 No primeiro acesso, o acolhimento, o Pequeno Cotolengo Paranaense conta com cinco 

grandes lares e seis casas lares ativas, dividindo entre si os públicos masculino e feminino, confor-

me o grau de complexidade das deficiências múltiplas. Entre os lares estão dois femininos, Lar Ma-

ria de Nazaré e Lar Santa Terezinha, primeiro pavilhão construído pela instituição; dois masculinos, 

Lar Divina Providência e Lar São Francisco; e um grande lar misto, o Lar Anjo da Guarda, que acolhe, 

principalmente, crianças e adolescentes com os quadros de maior complexidade. Contamos nestes 

espaços com equipes de enfermagem, auxiliares de enfermagem e atendentes, além de uma equi-

pe de zeladoria, que juntas são as responsáveis diretas por garantir qualidade de vida e por propor-

cionar um clima familiar para todos os acolhidos. 
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 Para que consigamos oferecer o acesso à saúde, mantemos em nossa organização uma 

equipe técnica com 13 diferentes especialidades: clínica médica, enfermagem, equoterapia, farmá-

cia, fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, nutrição clínica, psicologia, psiquiatria, serviço social, 

odontologia e terapia ocupacional. Além de atenderem, em alguns casos, diretamente nos grandes 

lares, esta equipe tem como ferramentas de trabalho as salas e equipamentos disponíveis em nosso 

Centro de Habilitação/Reabilitação, que conta com o apoio de diversas instituições de ensino supe-

rior no fortalecimento e intensificação dos atendimentos às pessoas com deficiências múltiplas aco-

lhidas. 

 

 Por fim, o terceiro pilar oferecido pelo Pequeno Cotolengo garante que as pessoas acolhidas 

tenham acesso a um dos direitos básicos: à educação. Através da Escola Pequeno Cotolengo de 

Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial, uma parceria com o Governo do Estado 

do Paraná, com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, permite que mantenhamos diversas ati-

vidades pedagógicas como alfabetização, estimulação visual e sensorial, artesanato, esporte, musi-

calização, entre outros. Especial destaque é dado ao Projeto Coro Cênico, que reúne dezenas de 

pessoas acolhidas para a iniciação em técnicas teatrais e musicais para a interpretação de diferen-

tes peças artísticas. Hoje o Coro Cênico Pequeno Cotolengo é apoiado pela Lei Rouanet de Incentivo 

a Cultura, através do Ministério da Cultura. Com patrocínio da Volvo do Brasil e da Mili já realizou 

três diferentes espetáculos, com mais de 25 apresentações e público superior a 17 mil pessoas em 

quatro municípios. 
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Resultados 
 Neste campo serão apresentadas as informações referentes aos resultados das ações de 

cada uma das gerências ao longo de 2014. 

 

 

Acolhimento e Serviço Social 

 O trabalho de acolhimento do Serviço Social é à base das principais ações do Pequeno Coto-

lengo. Sua origem vem da necessidade constatada em 1965, de uma instituição no Estado do Para-

ná, que pudesse acolher e oferecer assistência social para pessoas com deficiências múltiplas e 

comprometimento neurológico. 

 

 

Serviço Social 

 O Setor de Serviço Social foi implantado na instituição em 1986. As principais demandas 

atendidas pelo Serviço Social são: 

 

 Observações individuais junto aos moradores, a fim de registrar suas maiores necessidades 

e solicitar atendimentos médicos e de enfermagem, visando o seu bem-estar; 

 Transferência de moradores para outros abrigos, respeitando os critérios de deficiência e 

idade, a fim de disponibilizar vagas para outras pessoas com deficiência que se encontram 

na fila de espera; 

 Supervisão de estágio de Serviço Social, tendo em vista a formação profissional e a amplia-

ção de conhecimento; 

 Atendimentos e acompanhamentos nos óbitos de moradores; 

 Realiza avaliação dos pedidos de acolhimento, encaminhados pela Fundação de Ação Social 

de Curitiba (FAS), pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), de 

instâncias do Poder Judiciário e de órgãos municipais de outras cidades do Estado do Para-

ná; 

 Atendimento e esclarecimento dos pedidos de vaga, através de orientações, momentos de 

escuta e devolutiva formal aos órgãos competentes; 

 Internamentos hospitalares, realizados por motivos cirúrgicos e clínicos, nos quais são reali-

zadas visitas e acompanhamentos aos tratamentos solicitados; 

 Avaliação e autorização de saída dos moradores com madrinhas, padrinhos e familiares; 

 Reuniões multidisciplinares, com a presença dos profissionais da saúde, educação e reabili-

tação; 

 Organização da documentação civil dos moradores, garantindo a eles seus direitos constitu-

cionais e atendendo as normas judiciais; 

 Habilitação e manutenção dos Benefícios de Prestação Continuada dos moradores. 
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Acolhimento – Grandes Lares 

 Para realização deste trabalho de acolhimento, o Pequeno Cotolengo conta hoje com cinco 

grandes lares e cinco casas lares. Os cinco grandes lares são divididos em lares femininos: Maria de 

Nazaré e Santa Teresinha; lares masculinos: São Francisco e Divina Providência; e um misto de mai-

or complexidade, o Anjo da Guarda. Abaixo listamos as principais características de cada lar e o 

número de acolhidos ao longo de 2013. 

 

 Lar Anjo da Guarda: com capacidade para 36 

pessoas e 81% do lar ocupado. O perfil dos 

moradores do lar Anjo da Guarda é composto 

por crianças, adolescentes e adultos de am-

bos os sexos com paralisia cerebral e com-

prometimentos neurológicos diversos, com 

ou sem uso de traqueostomia e/ou gastros-

tomia, totalmente dependentes. A maioria 

deles é disfágico, ou seja, apresenta dificulda-

de de deglutição e tem necessidade de alimentação pastosa. Muitos não verbalizam, 

apresentam limitação de interação e 98% deles fazem uso da cadeira de rodas. Para 

atendimento a estas pessoas, o Lar conta com enfermeiras, auxiliares de enfermagem, 

atendentes, zeladoras, e uma fisioterapeuta exclusiva. Sua infraestrutura oferece às pes-

soas acolhidas um hall de entrada; um quarto de observação para os casos de agrava-

mento no quadro de saúde; uma sala multidisciplinar para atendimentos de profissionais 

da área da saúde e educação; uma sala para procedimentos de enfermagem; uma sala 

de estar com televisão; e quatro quartos coletivos com banheiro, divididos em quarto 

para crianças, traqueostomia, sonda de gastrostomia e o último para adolescentes e jo-

vens. 

 

 Lar Santa Teresinha: com capacidade para 40 

pessoas e 100% do lar ocupado, o perfil dos 

moradores do lar Santa Teresinha é composto 

por jovens e adultos do sexo feminino, com 

paralisia cerebral e deficiência intelectual se-

vera, algumas com cognitivo preservado e to-

tal dependência de terceiros para cuidados 

essenciais. 60% fazem uso de cadeiras de ro-

das, necessitando de apoio por tempo inde-

terminado. Para atendimento a estas pessoas 

o Lar conta com enfermeira, supervisora, auxiliares de enfermagem, dezesseis atenden-

tes e duas zeladoras. Sua infraestrutura oferece às pessoas acolhidas uma sala de proce-
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dimentos de enfermagem; uma sala de coordenação para procedimentos administrati-

vos; uma sala de estar com televisão; com capacidade para 23 pessoas com total depen-

dência, cadeirantes; uma sala especial, com capacidade para 17 pessoas, com grave 

comprometimento intelectual, de deambulação e sem domínio de limites; cinco dormi-

tórios coletivos com banheiros; uma sala para atividades pedagógico-escolares e um ba-

nheiro para colaboradores. 

 

 Lar Maria de Nazaré: com capacidade para 45 pessoas e 111% 

do lar ocupado, o perfil dos moradores do lar Maria de Nazaré 

é composto por mulheres adultas, com deficiência intelectual 

moderada e severa, paralisia cerebral e comprometimento 

neurológico, muitas com boa verbalização. 10% das moradoras 

necessitam de cadeiras de rodas. Para atendimento a estas 

pessoas o Lar conta com enfermeiras, auxiliares de enferma-

gem, atendentes e zeladoras. Sua infraestrutura oferece às 

pessoas acolhidas um hall de entrada; uma sala de procedi-

mento de enfermagem; uma sala de coordenação administra-

tiva; duas salas de estar com televisão; uma copa com refeitó-

rio para refeições das moradoras; cinco quartos coletivos com 

banheiros; uma rouparia e duas salas de aula. 

 

   Lar São Francisco: com capacidade para 24 pessoas e 100% do lar ocupado, o perfil dos 

moradores do lar é composto por homens adultos, entre 20 e 40 anos, com paralisia ce-

rebral, múltiplas deficiências, comprometimento neurológico 

grave, ocasionando dificuldade de socialização por conta do al-

to grau de comprometimento, sendo totalmente dependentes 

de suporte para as atividades básicas. 98% dos acolhidos de-

pendem de cadeiras de rodas. Para atendimento a estas pesso-

as o Lar conta com enfermeira, oito auxiliares de enfermagem, 

atendentes e zeladoras. Sua infraestrutura oferece às pessoas 

acolhidas uma sala de estar ampla com televisão e acesso ao 

pátio externo; um refeitório com copa para realização das re-

feições dos acolhidos; uma sala para higiene com banheiro; se-

te quartos coletivos com banheiros; uma sala para procedimen-

tos de enfermagem; um salão de beleza completo, comparti-

lhado também com moradores de outros lares, quando neces-

sário; uma sala de coordenação, para atividades administrati-

vas; duas salas para desenvolvimento de atividades pedagógico 

educativas; duas rouparias; um banheiro para visitantes e um 

banheiro para colaboradores. 
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 Lar Divina Providência: com capacidade para 30 pessoas e 

100% do lar ocupado, o perfil dos moradores do lar é composto por ho-

mens entre 20 a 50 anos, com deficiência intelectual severa, com com-

prometimento neurológico, dependente para atividades da vida diária, 

independente para deambulação, necessitando de monitoramento cons-

tante. Para atendimento a estas pessoas o lar conta com enfermeira, auxi-

liares de enfermagem, atendentes e zeladoras. 

 

 A rotina dos grandes lares se inicia com a troca de plantão entre as 

equipes, sempre às 07h, com repasse das informações relevantes sobre os 

moradores. No início da manhã os moradores são conduzidos para a higie-

ne. É dada prioridade àqueles moradores com consultas e exames agen-

dados, seguindo os demais moradores a mesma rotina para higienização. 

Realizam estes procedimentos as atendentes, sempre que necessário, com o auxílio das auxiliares 

de enfermagem, conduzidos através da ambulância própria juntamente com acompanhantes, os 

que permanecem após a primeira refeição aguardam receber os atendimentos dos profissionais de 

acordo com as agendas nas salas de atendimentos. A frequência na Escola Especial é assídua.  As 

principais refeições são realizadas no Lar. 

 

 

Acolhimento – Casas Lares 

 Nos grandes lares, anteriormente apresentados, estão acolhidos a maioria dos moradores 

do Pequeno Cotolengo. No entanto, a instituição também mantém em funcionamento as casas la-

res, projeto realizado há mais de dez anos e que oferece maiores possibilidades de desenvolvimen-

to e autonomia para as pessoas acolhidas, com deficiências mais moderadas. 

 

 Casas Lares: com capacidade para seis pessoas em cada casa, em um total de cinco casas 

ativas e 100% das vagas ocupadas, possui faixa etária que varia entre 20 a 50 anos, com 

deficiência Intelectual leve e moderada, independência e autonomia para ações diárias, 

com boa socialização, porém necessitando de direcionamentos e orientação permanen-

te. Possuem bom desenvolvimento no aprendizado, com verbalização e compreensão 

preservada. Necessitam de monitoramento constante, em es-

pecial, quanto às dietas alimentares. Dentre as cinco casas 

ativas, quatro são femininas e uma é masculina. Para atendi-

mento a estas pessoas as casas lares contam com uma coor-

denadora, doze atendentes e uma enfermeira. 

 

 A rotina das casas lares difere das rotinas nos grandes lares, em 

especial, por conta do maior nível de independência. Nestas casas os 

moradores acordam às sete da manhã para a higiene pessoal e o café da 
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manhã para que, na sequência, se dirijam aos atendimentos terapêuticos e/ou a escola. Destes mo-

radores, 13, além de participarem das atividades da Escola Pequeno Cotolengo, também são inseri-

dos no ensino regular fora da instituição, através do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). 

 

Colônias de férias 

 Anualmente o Pequeno Cotolengo também promove no litoral do Paraná a Colônia de Férias 

com os moradores acolhidos. No mês de janeiro, um grupo de moradores se reveza em períodos de 

cinco dias em uma casa mantida pela instituição na cidade de Guaratuba. Esta Colônia é aguardada 

ansiosamente pelos moradores, como ponto alto de entretenimento oferecido no período das fé-

rias. 

 

 A Colônia de férias do Pequeno Cotolengo deste ano também foi realizada no mês de Janei-

ro, com a participação de todos os moradores e tem por objetivo proporcionar aos moradores mo-

mentos de muita diversão e lazer preenchendo os momentos ociosos do período de férias escola-

res. 

               Atividades diversificadas e lúdicas foram programadas, como brincadeiras, oficinas, música, 

pintura, modelagem, entre outras. Foram planejadas e realizadas preferencialmente em ambientes 

abertos, variados e cuidadosamente organizados. 

Com alegria e dedicação a equipe de saúde (fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeu-

tas, psicólogos e nutricionistas) recebe os participantes da Colônia, propiciando a eles momentos 

de muita descontração e enfatiza os objetivos terapêuticos.  

 Atividade lúdica é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir prazer 

quando de sua execução, ou seja, divertir o praticante. Proporciona autoestima e segurança, de-

senvolve a imaginação, a criatividade, a capacidade motora, alivia as dificuldades emocionais e sen-

timentos agressivos. As atividades são direcionadas, possuem objetivos claros e objetivam desen-

volver as habilidades afetivas, motoras, intelectuais, sociais, comunicativas e práticas.  

 Dentre as atividades realizadas, pode-se destacar: 
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 Oficina de pintura: com duração de três dias, teve como 

objetivos proporcionar a participação social e as trocas nas relações 

interpessoais; oferecer estimulação sensorial; desenvolver o cruza-

mento de linha média e a integração bilateral. 

 Arremesso de bola na boca do palhaço: teve como ob-

jetivos proporcionar a participação social e as trocas nas relações in-

terpessoais; estimular coordenação motora global e destreza manual; 

estimulação percepto-sensorial; cruzamento de linha média e integra-

ção bilateral; proporcionar alongamento de MMII e MMSS; e favorecer 

ajustes corporais e posturais. 

 Amigo Cavalo: realizada durante três dias, permitiu a participação social e trocas nas re-

lações interpessoais; o estímulo à coordenação motora global e destreza manual; a es-

timulação percepto-sensorial; o cruzamento de linha média e integração bilateral; 0 

alongamento de MMSS e o favorecimento de ajustes corporais e posturais; o contato 

com o animal; e estimular novas emoções. 

 Oficina de massa de modelar: proporcionou a participação social e as trocas nas rela-

ções interpessoais; estimular coordenação motora global e destreza manual; favorecer o 

fortalecimento da musculatura intrínseca das mãos; estimulação percepto-sensorial; es-

timular habilidades cognitivas como atenção, concentração e criatividade; e favorecer as 

habilidades sociais. 

 Olimpíada: com duração de apenas um dia, ofereceu aos moradores a oportunidade de 

proporcionar a participação social e as trocas nas relações interpessoais; estimular coor-

denação motora global e destreza manual; estimular habilidades cognitivas como aten-

ção e concentração; aprimorar habilidades práxicas, motoras e comunicativas; e favore-

cer cruzamento de linha média e lateralidade.  

 Dança da Cadeira: com o intuito de proporcionar a participação social e as trocas nas re-

lações interpessoais; estimular coordenação motora global e equilíbrio; estimular habili-

dades cognitivas como atenção, concentração e sequenciamento de ações; e aprimorar 

habilidades práticas, motoras e comunicativas, foi realizada em dois dias. 

 Dia da Beleza: realizado em um único dia, possibilitou as moradoras, em especial, mas 

também aos moradores, a participação social e as trocas nas relações interpessoais; o 

estímulo a autoestima e a consciência corporal; além de proporcionar o cuidado com o 

corpo para a promoção de saúde.  

 Piquenique: como encerramento da Colônia de Férias, 

moradores e moradoras puderam desfrutar de um pi-

quenique acompanhado dos técnicos da saúde. Esta ati-

vidade permitiu, além da interação, diversão e entrete-

nimento, a estimulação gustativa, olfativa, ritmo masti-

gatório e deglutição; e favoreceu o trabalho sobre o 

tempo de permanência em atividades, desenvolvendo os 

limites e a comunicação. 
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Visitas 

 

 A instituição é aberta para visitantes em horários 

previamente agendados. Para melhor aproveitamento os 

visitantes são acompanhados por um funcionário que per-

corre todos os Lares com esclarecimentos e oferecimento de 

folders, motivando maior aproximação junto aos moradores. 

Procuram por estas visitas grupos de escolas públicas e par-

ticulares; universidades; empresas; grupos profissionais e 

pessoas individualmente. Durante as visitas, estes grupos 

buscam apenas conhecer a instituição e seus beneficiados, 

realizam trabalhos voluntários de recreação, doações e muti-

rões. São realizadas também visitas periódicas de familiares 

aos moradores. 

 

Visitas familiares 

 

 Com intuito de promover os laços familiares e incen-

tivar a possibilidade de retorno familiar, as visitas familiares 

são motivadas através do Serviço Social, com telefonemas 

informando os horários de visitas que, preferencialmente, 

devem seguir o horário comercial. O agendamento prévio é obrigatório, facilitando o contato com 

os profissionais da instituição e o familiar. É importante o envolvimento dos profissionais da insti-

tuição para o adequado preparo psicológico dos moradores, acompanhando-o em suas expectati-

vas quanto à visita e contato com o parente.  Hoje 20% dos moradores recebem visitas de familia-

res, seja semanal, mensal, semestral ou anual. Durante a permanência do familiar na instituição a 

visita é sempre monitorada por um profissional, que se responsabiliza pela observação de compor-

tamentos, diálogos e por breves perguntas para esclarecidos situações específicas demandadas 

pelas áreas de psicologia e/ou serviço social. 

 

Empréstimo de equipamentos 

 

 A instituição procura ampliar seu trabalho social através de empréstimo de equipamentos 

médico-hospitalares usados. Neste período foi significativa a procura, independente do nível social 

da população que demanda destes materiais em Curitiba e Região Metropolitana.  

 Contribui diretamente com este trabalho a Campanha dos Lacres de alumínio, que mobiliza 

a população do estado e de outros estados na coleta destas peças que, após serem vendidas como 

metal, contribui para geração de receitas no custeio de atividades da instituição ou com a aquisição 

de novos equipamentos. 
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Retorno familiar 

 

 Na busca constante pela aproximação de familiares, através de convites para reuniões de 

família e telefonemas, o serviço social busca o retorno familiar de seus acolhidos. As visitas são re-

gistradas e justificadas aos órgãos judiciais. O retorno familiar é um trabalho de aproximação, vi-

vência e motivação, necessitando na maioria das vezes de anos de contínuo trabalho junto às famí-

lias. Após acompanhamento com entrevistas direcionadas e conversas informais, a família passa a 

desenvolver uma preparação para o retorno do parente acolhido no Pequeno Cotolengo. Durante 

todo este processo os órgãos judiciais competentes são envolvidos. Com o apoio da área de Psico-

logia e demais profissionais das áreas de saúde e serviço social, o morador passa por um período de 

adaptação junto à família para, posteriormente, efetivar seu desligamento do Pequeno Cotolengo. 

Durante o ano de 2014 foi concluído um processo de retorno familiar de um morador de idade 

adulta. 

 

 

 

Voluntariado 

 

 A atuação dos voluntários é uma das marcas características dos trabalhos desenvolvidos 

pelo Pequeno Cotolengo. Sua origem é voluntária e em seus 49 anos a atuação dos voluntários con-

tribuiu para o crescimento e manutenção dos trabalhos da organização. Hoje a Instituição oferece a 

todos que tem interesse em atuar como voluntários o Dia da Acolhida, uma atividade em que a his-

tória e formas de atuação do Pequeno Cotolengo são apresentadas. Após a apresentação, todos os 

participantes são conduzidos em uma visita em cada um dos setores do Pequeno Cotolengo, para 

que possam avaliar com clareza a área pela qual se interessaram e verem se de fato estão dispostos 

a contribuir. Neste momento os candidatos preenchem o seu cadastro e o seu termo de adesão ao 

trabalho voluntário, iniciando sua atuação. Este trabalho é acompanhado e conduzido pela Comis-

são do Voluntariado. Durante o ano de 2014, tivemos 312 novos voluntários que preencheram o 

cadastro junto ao Pequeno Cotolengo. 
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Penas Alternativas 

 

 Através da parceira com Órgãos Judiciais abre-se oportunidade para pessoas, após julga-

mento, cumprirem horas determinadas judicialmente como Penas Alternativas, seguindo normas e 

critérios específicos. Durante 2014 o Pequeno Cotolengo foi beneficiado pelo encaminhamento de 

18 egressos, que desenvolvem tarefas colaborativas em Serviços Gerais. Além de ser beneficiado 

pelo trabalho destas pessoas, o Pequeno Cotolengo mais uma vez reforça seu papel social de orga-

nização promotora de inclusão, ao oferecer a estas pessoas uma forma de recompensar a socieda-

de por danos causados, promovendo também nestas pessoas uma reflexão sobre suas perspectivas 

e dificuldade em comparação com a realidade dos moradores acolhidos. A frequência de participa-

ção destes apenados é encaminhada mensalmente para o órgão judicial responsável. 

 

Saúde 

 Na área da saúde, o Pequeno Cotolengo conta com 13 especialidades, todas para atendi-

mento exclusivo para os nossos moradores.  Confira o número de atendimentos realizados: 

  

Especialidade Atendimentos 2014 

Fisioterapia 8.844 

Fonoaudiologia 6.168 

Terapia Ocupacional 6.072 

Psicologia 6.948 

Serviço Social 5.088 

Psiquiatria 660 

Neurologia 504 

Clínica Médica 1164 

Nutrição 582 

Farmácia 252 

Equoterapia 3306 

Enfermagem 3811 
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Serviço Médico 

 

 No Pequeno Cotolengo Paranaense, o nosso quadro de médicos é composto por: 
 

 01 Médica Clínica; 

 01 Neurologista; 

 01 Psiquiatra. 
 
 Estes profissionais avaliam diariamente os moradores. Passam visitas nos lares ou fazem 
atendimentos individuais no consultório, prescrevem, evoluem os prontuários médicos, solicitam 
exames, encaminham para consultas especializadas ou internamento se necessário. Também parti-
cipam das reuniões da Equipe Técnica semanalmente para discussão de casos. 
 

Enfermagem 

 

 A Equipe de Enfermagem é composta por uma Coordenado-
ra Técnica, Enfermeiras (Coordenadoras dos Lares), Auxiliares de 
Enfermagem e Atendentes/Cuidadoras.  
 As enfermeiras supervisoras possuem como funções princi-
pais: acompanhar visitas nos lares bem como supervisioná-los; re-
ceber e passar o plantão; administrar medicações das casas lares; 
supervisionar equipe composta por auxiliares de enfermagem e 
atendentes/cuidadores, fazer reuniões e realizar palestras de edu-
cação continuada; prestar assistência mais complexa como passar 
sondas e trocar traqueostomia; atender emergências e intercorrên-

cias; realizar escalas em hospitais para acompanhamento, bem como em outras atividades; realizar 
rotinas burocráticas e administrativas; controlar cota de materiais e repor materiais nos lares; e 
controlar cota de materiais de centro de materiais e expurgo. 
 Já as auxiliares de enfermagem possuem como atribuições: passar e receber plantão; confe-
rir as medicações na farmácia, preparar as medicações e administrar medicações nos moradores; 
realizar anotações e evoluções de enfermagem dos moradores nos livros e nas planilhas; realizar 
medidas de higiene e conforto dos pacientes ajudar nos banhos e na alimentação; aspirar traqueos-
tomia, lavar intermediária da traqueostomia, trocar cadarço da 
traqueostomia; instalar as dietas em sonda gástrica e controlar as 
dietas nas bombas infusoras; realizar todos os procedimentos téc-
nicos referentes à função de auxiliar de enfermagem; realizar, con-
trolar e anotar sinais vitais; observar sinais e sintomas e comunicar 
a enfermeira; organizar posto de enfermagem, passar álcool 70% e 
fazer as desinfecções das superfícies e bancadas; realizar curativos 
sempre com a orientação da enfermeira do plantão; auxiliar o mé-
dico e a enfermeira nos procedimentos e emergências; acompa-
nhar moradores no hospital e ficar no hospital em caso de inter-
namentos mais complexos. 
 Fortalecem o suporte ao trabalho das enfermeiras e auxiliares de enfermagem, as atenden-
tes. Além de realizar medidas de higiene e conforto nos moradores, são responsáveis por: vestir os 
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moradores, arrumá-los para eventos e acompanhá-los; fornecer ali-
mento e dar as dietas via oral; atentar para sinais e sintomas dos mo-
radores e comunicar o Auxiliar de Enfermagem e a Enfermeira do 
plantão; acompanhar e ficar com o morador internados em hospitais; 
organizar o posto de enfermagem e proceder com as desinfecções 
das superfícies e organizar o ambiente de trabalho mantendo tudo 
em ordem, limpo e arrumado.  
 
 
 
 

Nutrição 

 

 A especialidade de nutrição busca avaliar, diagnosticar e 
acompanhar o estado nutricional de todos os moradores da institui-
ção; prescrever as dietas dos moradores e uso de nutrição enteral 
via gastrostomia e acompanhar diariamente a presença de intercor-
rências; prescrever suplementações via oral para os moradores que 
forem diagnosticados com a presença de risco nutricional; prescre-
ver dietas especiais para moradores em situações alimentares dife-
renciadas, como diabetes, intolerância a lactose, intolerância ao 
glúten e outras; acompanhar e orientar estagiários curriculares, bem 
como visitas e atividades externas; supervisionar a produção de die-
tas dos moradores e colaboradores; acompanhar os moradores em 
consultas e exames específicos; oferecer suporte técnico para funci-
onários da instituição; e discutir casos clínicos em reunião de equipe 
técnica. Responde também pelo lactário e pela cozinha industrial. 
 

 

 

Psicologia 

 

 Compondo a equipe técnica, os profissionais de psicologia 
atuam para avaliar, diagnosticar, acompanhar, estimular e orientar 
pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a paralisia ce-
rebral e a transtorno mental; realizar atendimento diário de pacientes 
cadastrados no SUS, efetuando as devidas evoluções nos prontuários; 
acompanhar e orientar alunos em sala de aula, bem como visitas e 
atividades externas; acompanhar visitas familiares, bem como exa-
mes e internações; oferecer suporte técnico e orientação profissional 
aos professores e alunos; e discutir casos clínicos em reunião de 
equipe técnica. 
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Fisioterapia 

 

 A fisioterapia também está presente, com o intuito de pro-
mover adequação postural; Realizar quebra de padrão patológico; 
prevenir novas contraturas e deformidades; estimular e aprimorar 
as habilidades motoras; manter as vias aéreas pérvias evitando 
complicações respiratórias; orientar os cuidadores, quanto posici-
onamento nas cadeiras de rodas, mudança de decúbito e transfe-
rências; acompanhar a manutenção das cadeiras de rodas; enca-
minhar, quando necessário para confecção e uso de próteses e 
órteses; acompanhar os moradores em consultas e exames especí-
ficos; oferecer suporte técnico para funcionários da instituição; e 
discutir os casos clínicos em reunião de equipe técnica. 
 

 

Equoterapia 

 

 Por vezes compreendida como uma especializa-
ção da fisioterapia, mas envolvendo também outras 
especialidades da saúde, a equoterapia é um método 
terapêutico que proporciona uma alternativa diferen-
ciada de tratamento aos moradores do Pequeno Coto-
lengo. É uma terapia lúdica que proporciona melhora 
de padrões patológicos, da postura, do equilíbrio, das 
funções respiratórias, das habilidades funcionais, além 
de promover uma grande relação de afetividade entre 
o praticante e o cavalo. Hoje a instituição dispõe de 
seis animais para realização desta atividade. São enca-
minhados para equoterapia pacientes com doenças neurológicas, ortopédicas e musculares; seque-
las de traumas e cirurgias; doenças mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais; e distúrbio 
de aprendizagem e linguagem. Não são indicados para equoterapia pacientes com escoliose acen-
tuada, crise convulsiva, hidrocefalia, osteoporose, luxação de quadril e hipertensão arterial. 
 
 
 

Terapia Ocupacional 

 

 Também compõe nossa equipe técnica a especialidade de terapia ocupa-
cional. É uma área da saúde que trabalha com a atividade humana, utilizando-a 
como recurso terapêutico para prevenir, manter, modificar e/ou reabilitar o ser 
humano que por alguma deficiência física, mental ou intelectual tem seu desen-
volvimento ou comprometimento de suas capacidades e potencialidades reduzi-
das, interferindo na autonomia e independência da realização das atividades do 
dia a dia. Abrange oito áreas de ocupação, que devem estar em equilíbrio para 
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um desempenho ocupacional adequado: 

 Atividades de Vida Diária (AVDs): vestuário, autocuidado, banho, alimentação e mobili-

dade funcional. 

 Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs): organização da casa, gerenciamento de 

saúde, financeiro e cuidado com o outro. 

 Educação: inclusão escolar e adaptação de materiais. 

 Trabalho: análise ergonômica e prevenção de riscos ocupacionais. 

 Lazer: atividades significativas. 

 Sono e Descanso. 

 Participação Social: troca de experiências, interação com um grupo e inclusão social. 

 Brincar: exploratório e construtivo para o desenvolvimento neuropsicomotor. 

 

 

Fonoaudiologia 

 

 A Fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de estudo as 

funções neurovegetativas (mastigação, deglutição e aspectos funcionais da 

respiração) e a comunicação humana, no que se refere ao seu desenvolvi-

mento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças em relação aos aspectos 

envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na 

função cognitiva, na linguagem oral e escrita, na fala, na fluência, na voz, 

nas funções estomatognáticas, orofaciais e na deglutição. 

 A atuação dos profissionais nesta área busca pesquisar e prevenir, 

através de estudos e palestras; avaliar e orientar a mobilidade, otoscopia, 

deglutição, posicionamento e aprendizagem; solicitar exames complemen-

tares; estabelecer o melhor posicionamento para alimentação; estimular a 

comunicação; e tratar ou amenizar os problemas nesta área. 

 

 

 

Farmácia 

 

 A atuação das farmacêuticas no Pequeno Cotolengo consiste em avaliar as 

prescrições médicas; controlar os medicamentos, pois 70% são psicotrópicos; fraci-

onar 400 dosadores por dia; distribuir medicamentos para todos moradores em 

dose unitária; fazer os balancetes psicotrópicos para a Vigilância Sanitária; monito-

rar medicamentos fornecidos pela Unidade de Saúde, recursos próprios e doações; 

fornecer medicamentos para colaboradores, conforme disponibilidade; e discutir os 

casos clínicos em reunião de equipe técnica semanais. 
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Educação 

 

 A Escola Pequeno Cotolengo - Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de 

Educação Especial tem por finalidade prestar atendimento especializado ao morador do Pequeno 

Cotolengo que apresentem Deficiência Intelectual e/ou Deficiência Múltipla (deficiência visual, de-

ficiência auditiva, deficiência física e/ou associadas). 

 A escola encontra-se anexa ao Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione e está autoriza-

da a desenvolver suas atividades pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED) através 

da Resolução 5.221/11. 

 Os moradores, após o seu ingresso na instituição, passam por uma avaliação com a equipe 

multidisciplinar, sendo encaminhados à escola.  

 A Escola atende diariamente 197 alunos. Destes 197, 32 alunos são atendidos em período 

integral, totalizando 229 atendimentos diários em sala de aula. A escola também se responsabiliza 

pelo acompanhamento de 15 moradores no ensino regular, na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); três moradores em outras escolas na modalidade de educação especial; e dois alunos 

no CEEBJA, totalizando 18 alunos estudando em escolas fora da estrutura do Pequeno Cotolengo. A 

escola conta com 33 profissionais especializados em educação especial ou na área técnica de for-

mação. O seu funcionamento é estabelecido pelo Calendário Anual, seguindo as diretrizes do Minis-

tério da Educação (MEC) e aprovado pela SEED. Para execução das atividades é mantido convênio 

com a Prefeitura Municipal de Educação Curitiba (SME), cedendo seis professores, e com a SEED, 

por meio do Convênio de Cooperação Técnica. 
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Áreas de conhecimento e níveis pedagógicos 

 

 

 A Escola Pequeno Cotolengo acredita que a 

educação é dos principais instrumentos de formação 

do cidadão, sendo esta entendida como a concretiza-

ção dos direitos que permitem ao individuo a real in-

serção na sociedade. Ver a educação, nessa perspecti-

va, é entender que direitos humanos e cidadania signi-

ficam prática de vida em todas as instâncias do conví-

vio social, isto é na família, na escola, na comunidade, 

na igreja, no conjunto da sociedade. 

 Respeitar o desenvolvimento deste aluno impli-

ca em elaborar um Plano de Trabalho Docente que 

atenda de fato os aspectos essenciais, na busca de sua 

inclusão, autonomia, aprendizado e superação de limites, respeitando as características das faixas 

etárias e os aspectos do desenvolvimento, e promover o desenvolvimento das habilidades, onde as 

atividades devem levar em consideração a organização do tempo, do espaço e dos materiais em 

função das características de cada aluno. 

 Atitudes como clima afetivo favorável em sala de aula, empatia, confiança na capacidade do 

outro, respeito ao espaço individual, autenticidade resultam sempre em desenvolvimento de uma 

autoestima positiva. 

 Os conteúdos a serem desenvolvidos constam na Proposta Pedagógica Curricular da Escola, 

englobando a área do conhecimento como da área do desenvolvimento nas modalidades de Educa-

ção Infantil e Ensino Fundamental respeitando idade cronológica e o potencial de aprendizado. Des-

ta forma, as áreas de conhecimento a serem trabalhadas são:  

 

 

 Língua Portuguesa (linguagem oral/ 

linguagem escrita); 

 Matemática; 

 Geografia; 

 História; 

 Ciências; 

 Educação Física; 

 Arte. 

 

 

 Complementarmente às áreas de conhe-

cimentos, as áreas do Currículo Funcional a se-
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rem trabalhadas são:  

 Área Motora (imagem e esquema corporal; domi-

nância lateral e lateralidade; estruturação e organização espacial; 

estruturação e organização temporal; tônus, postura e equilíbrio; 

coordenação dinâmica manual); 

 Área Cognitiva (sensação; percepção visual, auditiva 

e tátil; atenção; memória; raciocínio); 

 Área Afetiva-Emocional. 

  

 Diante disso, a escola tem como principal característica 

uma função pedagógica e acadêmica que se concretiza no âmbito 

escolar, por meio de organização de situações de aprendizagens 

estimuladoras permitindo que o aluno aprenda de forma sistemá-

tica, prazerosa, afetiva e lúdica, promovendo suas competências, 

considerando seus conhecimentos pré-adquiridos para que se tra-

balhem suas possibilidades e dificuldades de aprendizagem, de 

acordo com os planejamentos. Estes planejamentos seguem dife-

rentes níveis: 

 Pedagógico I: atividades que estimulem as sensa-

ções corporais. Destina-se a pessoas que estejam na fase da comunicação, linguagem e 

socialização e conceitos básicos. 

 Pedagógico II: atividades para as pessoas que já iniciaram um processo de identificação 

pessoal e social buscando o aprimoramento das condutas de relação com o outro, utili-

zando expressões verbais e não verbais, percebendo o mundo a sua volta. 

 Pedagógico III: destinado às pessoas que já se percebem enquanto indivíduos, interagin-

do, demonstrando capacidade de independência para as atividades de vida diária, com 

supervisão. 

 Pedagógico IV: atividades de cunho labo-

ral que promovam a independência, au-

tonomia dos alunos inseridos nesta etapa. 

Participam deste pedagógico alunos inse-

ridos nas oficinas. 

 Pedagógico V: atividades destinadas aos 

alunos que desenvolveram a consciência 

corporal, espacial, temporal, identificando 

e compreendendo que existem símbolos, 

apresentando os pré-requisitos para a 

compreensão da leitura e escrita. 
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Situações de aprendizagem 

 

 Dentre as principais situações de aprendizagem 

oferecidas pela Escola Pequeno Cotolengo durante o ano 

de 2013, pode-se citar: 

 

 Unidade Ocupacional: tem por finalidade 

possibilitar aos alunos acima de 16 anos, inse-

ridos nas turmas, vivência e desenvolvimento 

em duas áreas principais: técnicas de artesa-

nato para a confecção de diversos objetos; e 

atividades de cuidados pessoais. 

 Projeto Auxiliar do Professor: consiste na 

preparação para aquisição de habilidades laborativas, sobre responsabilidade do profes-

sor regente, que orienta o aluno a desenvolver os pré-requisitos básicos para serem au-

xiliares de sala de aula, bem como as atividades recorrentes. Participam desta atividade 

28 alunos. 

 Panificadora Escola Olga Feldmann: projeto concretizado em 2009, possibilita a forma-

ção profissional de três alunas como auxiliares de panificação, por meio de suas aptidões 

e habilidades, proporcionando a compreensão sobre o processo de produção e suas 

atribuições, possibilitando sua atuação laborativa no mercado de trabalho. 

 Aulas de Educação Física: as atividades de educação física oferecem atendimentos se-

manais aos alunos, tendo por objetivo desenvolver as habilidades motoras, percepções e 

esquema corporal, possibilitando o uso de sua motricidade na expressão de seus senti-

mentos e emoções. 

 Projeto Golf 7: projeto integrante das atividades de Educação Física, ensina e desenvolve 

habilidades motoras e visuais, concentração e atenção nos alunos visando a participação 

deles em torneios e jogos da inclusão. 

 Aulas de Artes: atuando nas linguagens artísticas de Artes Gerais e Música, é ofertado 

atendimento semanal aos alunos, tendo por objetivo possibilitar a compreensão das ar-

tes como produção cultural, social e histórica, estudando 

as especificidades das várias linguagens artísticas, propor-

cionando aos alunos a experimentação, a expressão e a 

representação de ideias e emoções, desenvolvidas a partir 

das suas próprias produções. 

 Coral Vozes que Encantam: projeto inte-

grante das aulas de artes é direcionado aos alunos que 

querem participar desta atividade, não importando a defi-

ciência que apresentam, mas sim o desejo de participar e 

de se comunicar através da música. 
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 Projeto Relevo em Concreto: projeto integrante das aulas de 

artes, baseado na obra técnica desenvolvida por Poty Lazarotto, sendo cons-

truídas quatro placas de concreto a partir de desenhos de nossos alunos. 

 Inclusão educacional: após avaliação e domínio dos pré-

requisitos básicos, o aluno é encaminhado para uma escola do ensino regu-

lar, fora das dependências do Pequeno Cotolengo.  

 Comemorações internas: é dada uma atenção especial nas 

comemorações internas para os aniversários dos alunos, comemorados todo 

mês, com a participação da comunidade escolar. 

 São realizadas também diversas atividades extraclasse, com intuito de 

oportunizar aos alunos não somente conhecimentos pedagógicos e acadêmi-

cos, mas também de cultura, lazer, esporte e cidadania, como visitas a mu-

seus, teatros, cinemas, shoppings, parques, praças e atividades de luta pelos 

direitos das pessoas com deficiências. 

 

 Festival Cênico: atividades realizadas referente a diversidade cultural, culminando em 

uma apresentação a comunidade escolar. 

 Festa da Comunidade Escolar: atividade realizada aos domingos com objetivo de possi-

bilitar a professores e alunos a vivência deste dia, para que se possa conhecer e vivenciar 

a realidade da comunidade escolar do Pequeno Cotolengo. Esta festa é proposta semes-

tralmente. A primeira vez em abril, durante o Aniversário do Pequeno Cotolengo; a se-

gunda vez em Julho, durante a Festa Julina.  

 Balada de Natal: atividade realizada no período da noite, sempre na segunda após a Fes-

ta dos Funcionários, no Salão de Eventos do Pequeno Cotolengo. Esta atividade é reali-

zada a pedido dos alunos/moradores que não tem a oportunidade de participar de fes-

tas em casas noturnas. Neste dia organiza-se um coquetel e busca-se a parceria de um 

DJ voluntário para animar a festa, equipando o espaço com iluminação e sonorização 

próprias de uma casa noturna. Cada aluno também tem o direito de convidar uma pes-

soa, com a efetiva atuação dos professores junto aos alunos. 

 Aniversário dos Moradores: realizado 

bimestralmente, na sexta-feira, tem sua 

organização promovida por diferentes 

grupos de professores, que se responsa-

bilizam pela definição do tema e acolhi-

mento, responsáveis também por pro-

moverem a participação de todos os alu-

nos e a divulgação da atividade para co-

laboradores e voluntários do Pequeno 

Cotolengo. 
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Equipe 

 

 Para realização de forma adequada destes trabalhos, a Escola Pequeno Cotolengo conta 

com 40 profissionais, divididos em diferentes funções, conforme o quadro abaixo: 

 

Cargo Nº de Profissionais 

Direção  01 

Coordenação Pedagógica  02 

Secretaria  01 

Auxiliar Administrativo 01 

Professores Regentes 25 

Professor de Artes/Música 02 

Professor de Educação Física 02 

Atendente  02 

Serviços Gerais 05 

 

 

Melhorias estruturais 

 

 A principal melhoria estrutural realizada na Escola Pequeno Cotolengo, durante 2014, foi a 

estruturação da Sala Pedagógica, uma sala específica para as atividades de pedagogia, voltada para: 

atendimento aos professores na hora atividade; disponibilização de espaço e equipamentos ade-

quados para sua produção e para execução de Plano de Trabalho Docente; elaboração dos relató-

rios descritivos bimestrais dos alunos; preenchimento de fichas de conselho de classe; acesso ao 

servidor da escola, que mantem atualizado os documentos pertinentes à vida escolar do aluno e 

aos encaminhamentos obtidos no ano letivo; realização de orientação e supervisão das pedagogas. 

 

Indicadores estratégicos 

 

 Conforme cada uma das gerências do Pequeno Cotolengo, a Escola também possui indica-

dores estratégicos específicos definidos a partir do Planejamento Estratégico anual da instituição. 

Para a Escola, os dois indicadores estratégicos definidos foram % de participação dos segmentos da 

comunidade escolar; e % de desenvolvimento do plano escolar. 

 

 

Indicador Resultado 

% de participação dos segmen-

tos da comunidade escolar 

Foram realizadas onze atividades de integração entre morador e funcioná-

rios, obtendo um índice de 80% de participação dos funcionários. 

% de desenvolvimento do plano 

escolar 

Foram realizadas duas reuniões bimestrais com coordenadores dos lares e 

casas lares e uma reunião de avaliação da ação, obtendo como resultado 

100% de participação e desenvolvimento do Plano Escolar. 
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Gestão 

 

 A gestão do Pequeno Cotolengo é conduzida por áreas meio, que oferecem todo o suporte 

necessário para que as áreas fins, focadas na saúde, educação e serviço social possam desenvolver 

seus trabalhos adequadamente. 

 Concentram esta área duas gerências específicas: a Gerência de Finanças e Recursos Huma-

nos e a Gerência Administrativa e Operacional. 

 Há quatro anos o Pequeno Cotolengo formalizou parcerias estratégicas tendo como norte 

alcançar a visão estabelecida em 2010, de “Ser referência em gestão moderna e inclusiva como 

instituição especializada até 2015”. O desafio lançado no planejamento estratégico foi buscado com 

afinco pela direção, equipes gestores e demais profissionais e voluntários. Dentre as parcerias que 

contribuíram ativamente para este processo estiveram a Gestão Inteligente, facilitando todo o pro-

cesso anual de Planejamento Estratégico; a Duomo Educação Corporativa, que guiou a formação de 

gestores; e no final do período a SmartCom, auxiliando na definição do Plano de Imagem e Posicio-

namento. Ferramentas como Análise de Cenários, Forças de Porter, Análise SWOT, Mapa Estratégi-

co, Indicadores Estratégicos, Planos de Ação, Procedimentos Operacionais Padrão (POP), SIPOC, 

5W2H, Planejamentos Estratégicos de Áreas, Planos de Imagem e Posicionamento, Manuais, entre 

outras ferramentas foram utilizadas neste trajeto. 

 A seriedade e o profissionalismo empregados na gestão do Pe-

queno Cotolengo levaram a instituição a fortalecer a gama de prêmios 

alcançados em 2013 – Prêmio Volkswagen na Comunidade 2012; Prêmio 

Volkswagen Sustentabilidade 2013; Prêmio Protagonistas 2013; finalista 

no Projeto Dom do Grupo Fleury – sendo selecionado em 2014 no Prê-

mio ODM, reconhecimento oferecido pelo Movimento Nós Podemos 

Paraná e pela Organização das Nações Unidas (ONU), pelo trabalho de-

senvolvido no Projeto Horta Solidária, com a Colônia Penal Agroindustri-

al de Piraquara, envolvendo a inclusão de detentos e o fornecimento de 

hortaliças para a instituição; o Selo Portal da Transparência, cedido pelo 

Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICom), pela clareza na pres-

tação de contas; e a seleção no Projeto Legado, no qual recebemos 

Menção Honrosa pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

  Neste breve período foram seis premiações re-

conhecendo os resultados de nossos trabalhos. Diante deste 

cenário, o ano de 2014 serviu de reflexão para que o Pequeno 

Cotolengo concluísse que alcançou sua visão estabelecida em 

2010, de ser referência em gestão moderna e inclusiva, cerca 

de um ano antes da expectativa prevista. Ao alcançar uma vi-

são, faz-se necessária a discussão para o estabelecimento dos 

novos rumos da organização. Novamente apoiados pela Ges-
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tão Inteligente e provocados positivamente pela equipe do Projeto Legado, através do Instituto 

Legado e da Ink, o Pequeno Cotolengo redefiniu sua visão, olhando não somente para sua gestão, 

mas para o contexto com o qual trabalho e com seus arredores. Diante desta nova perspectiva, a 

visão definida pelo Pequeno Cotolengo foi “Ampliar o impacto social pelo atendimento humanizado 

e inclusivo”. A seguir serão apresentadas as realizações de cada uma das áreas de gestão da insti-

tuição. 

 

Finanças 

 

 Inserida na Gerência de Finanças e Recursos Humanos, acompanha toda a gestão financeira 

da instituição, monitorando as contas correntes, contas a pagar, relatórios financeiros, balanços, 

contabilidade, entre outros. 

 Como resultados alcançados pela área, através da gestão financeira de recursos captados 

pelas demais gerências da instituição, a área de finanças computou 14,95% de crescimento nas ar-

recadações financeiras. A origem destas receitas foi bastante diversificada, conforme apresenta o 

gráfico abaixo: 

 

 

2.1.1 Telemarketing 
29,19% 

2.1.2 Bazares 
11,43% 

2.1.3 Produção 
Própria 
0,16% 2.1.4 Receitas 

Financeiras  
4,08% 

2.1.5 
Campanhas e 

Eventos  
7,83% 

2.1.6 Receitas 
Operacionais 

3,11% 

2.1.7 Receitas Não-
Operacionais 

0,00% 

2.2.1 Convênios 
16,16% 

2.2.2 Doações 
11,48% 

2.2.3 Projetos 
14,710% 

2.3 Venda de Ativos 
Permanentes 

1,83% 
Receitas 2014 
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 Uma das características das receitas da instituição é o caráter pouco previsível em grande 

parte de suas origens. Quando se falam em convênio e projetos, muitos destes recursos são origi-

nados de fontes governamentais. São recursos estratégicos, pois permitem o desenvolvimento de 

ações ligadas a inovação em métodos e práticas; a aquisição de novos equipamentos; a realização 

de reformas; ao pagamento de profissionais; e ao custeio de atividades. No entanto, é comum que 

haja atrasos no repasse destes recursos, mesmo os já captados. Este tipo de atraso compromete os 

planejamentos financeiros e exige que a organização fortaleça, cada vez mais, suas fontes de recei-

tas junto à comunidade, pessoas físicas e empresas, os chamados recursos próprios. Estes recursos 

são estratégicos pois permitem fechar as contas, ao final de cada mês, suprindo demandas específi-

cas já programadas ou então demandas que surgem, pelo atraso no repasse de outros recursos. No 

entanto, estes recursos são muito sensíveis a fatores externos, tais como crises financeiras, aumen-

to de demissões, aumento de inflação, entre outros fatores. O desafio da área de finanças está em 

gerir as fontes de recursos previstas e as já realizadas, para que a instituição possa garantir sua sus-

tentabilidade financeira. Desta forma, a área de finanças monitora também as despesas realizadas 

pela organização, como se pode ver no quadro abaixo: 

 

 
 

1.1.1 Despesas com 
Pessoal 
65,41% 

1.1.2 Despesas com 
Utilidades e Serviços 

4,36% 

1.1.3 Informática 
1,07% 

1.1.4 Material de 
Consumo 

9,93% 

1.1.5 Despesas 
com Veículos 

2,54% 

1.1.6 Despesas 
Financeiras 

0,21% 

1.1.7 Despesas de 
Manutenção/Conserv

ação/Construção 
5,01% 

1.1.8 Despesas de 
Saúde 
6,74% 

1.1.9 
Despesas 

Tributárias 
0,06% 

1.1.10 Despesas com 
Prestações de 

Serviços 
4,68% 

Despesas 2014 
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 Característica marcante do Pequeno Cotolengo e também de outras organizações do tercei-

ro setor ou de empresas que atuam com prestação de serviços, é o impacto de despesas com pes-

soal, ou seja, a folha de pagamento. A possibilidade de obter gratuidade em serviços, a realização 

de campanhas de mobilização de produtos de alimentação e higiene, as doações espontâneas de 

diversos itens pela comunidade, fazem com que os demais custos, que seriam mais expressivos em 

outras empresas, sejam reduzidos no Pequeno Cotolengo, em comparação às despesas com folha 

de pagamento. Curiosamente, os recursos mais difíceis para mobilizar em qualquer entidade social 

são os mesmos recursos necessários para o investimento em folha de pagamento. Com este cená-

rio, completa-se o desafio da área de finanças, que ao prever as fontes de recursos captadas e já 

realizadas, deve prever também, em conjunto com a Controladoria de Projetos da Gerência Admi-

nistrativa e Operacional, a aplicação adequada em cada rubrica. 

 

Recursos Humanos 

 

 Área integrante da Gerência de Finanças e Recursos Humanos, a área de RH é responsável 

pelos processos de recrutamento, seleção, admissão e demissão, bem como pela área de treina-

mento e desenvolvimento e também pelas rotinas de departamento de pessoal. Para avaliar a efi-

cácia das ações desenvolvidas na área, diversos indicadores são acompanhados, entre eles. 

 Absenteísmo: mede a ausência de colaboradores ao trabalho, considerando também fal-

tas, atestados e declarações. O índice em 2014 ficou em 3,14%, alcançando o resultado 

esperado abaixo de 3,5%, proposto como meta máxima: 

 
 

 Rotatividade: mede o turnover da instituição, desconsiderando o aumento do quadro. 

No ano de 2014 o índice ficou na marca de 3,9%, exatamente a meta proposta. 
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 Além destes, outros indicadores também são acompanhados neste setor, tais como: 

 

Indicador Gerência/Área Resultado 

Manter um clima organizacional estimu-

lante à cooperação e inovação 

Recursos Humanos 79% no 1º semestre  

83% no 2º semestre 

Desenvolver pessoas através de treina-

mentos e capacitações 

Recursos Humanos 100% da programação 

realizada. 

Admissões no ano Recursos Humanos 150 admissões 

Demissões no ano Recursos Humanos 150 demissões 

% da equipe atingida pelos treinamen-

tos 

Recursos Humanos 85% dos colaboradores 

 

 Para a realização dos treinamentos a área de Recursos Humanos mantem dois programas: o 

Programa de Qualidade de Vida do Trabalhador (QVT) e o Programa de Educação Continuada (PEC). 

Dentro destes dois programas a adesão de colaboradores atingiu cerca de 85% da equipe.  

 Dentre as melhorias em processos estabelecidas no setor estiveram: implantação de ferra-

menta para controle de horas de treinamento dos colaboradores; implantação de evento de inte-

gração dos novos colaboradores; implantação do Programa Menor Aprendiz com Deficiência, que 

consiste na formação do menor aprendiz para posterior contração visando à inclusão social da pes-

soa com deficiência e atendimento da legislação com relação ao percentual de preenchimento de 

vagas para pessoas com deficiência; atendimento individualizado ao colaborador, através de assis-

tente social; e implantação da Ginástica Laboral, em parceria com o SESI. Além destes ganhos, a 

área também implantou o Programa de Atendimento Humanizado e o Programa de Formação de 

Cuidadores, Atendentes e Auxiliares de Enfermagem do Pequeno Cotolengo. O Programa teve início 

em 2013, com o acompanhamento do Grupo Fleury, através do Projeto Dom, que permitiu o forta-

lecimento do papel da equipe técnica como agente responsável pelo seu próprio bem estar e pelo 

bem estar do morador, através da sistematização e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos 

nas palestras, treinamentos e apostilas entregues aos colaboradores, assim como o guia do facilita-
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dor, que garantiu a padronização e a qualidade destes treinamentos, além de contribuir na eleva-

ção do nível de satisfação e bem estar geral dos moradores, uma vez que recebem um atendimento 

especializado permitindo o estimulo a sua autoestima. Esta ação foi desenvolvida pelos setores de 

Desenvolvimento Institucional, Recursos Humanos, Psicologia, Neurologia e Serviço Social. Os resul-

tados deste trabalho foram publicados Congresso de Humanização da Pontifícia Universidade Cató-

lica do Paraná – PUC/PR em 2014. 

 

 
 

Informática 

 

 Área de vital importância para a gestão da instituição, a área de informática implantou di-

versas novidades no ano de 2014. Foram consolidados os seguintes projetos de desenvolvimento 

de softwares: 

 Sistema de Gestão da Despensa. 

 Sistema de Gestão da Unidade de Alimentação e Nutrição. 

 Sistema de Gestão dos Técnicos da Saúde para Prontuários. 
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 Sistema de Gestão dos Médicos para Prontuários e Receitas. 

 Sistema de Gestão da Enfermagem. 

 Sistema de Gestão para Atendimentos SUS. 

 

 Além do desenvolvimento destas novas plataformas, a área também otimizou os seguintes 

softwares: 

 Sistema dos Serviços Social. 

 Sistema de Gestão de Voluntários. 

 Sistema de Gestão do Almoxarifado. 

 Sistema de Gestão de Doações. 

 Sistema de Gestão do Telemarketing. 

 

 Além destes desenvolvimentos e otimizações, a área de informática também realizou mais 

de 600 atendimentos internos em software, hardware e suplementos. 

 

 

Área Administrativa 

 

 Integrante da Gerência Administrativa e Operacional, a Área Administrativa é composta por 

cinco áreas: Almoxarifado, Compras, Controladoria, Prestação de Contas e Obras. Estas áreas meio 

do Pequeno Cotolengo são responsáveis por um vasto número de tarefas, oferecendo suporte a 

todas as áreas da instituição, em especial, para a Gerência de Finanças e Recursos Humanos e para 

a Gerência de Desenvolvimento Institucional. As atividades dividem-se por áreas, conforme tabela 

abaixo. Todas as áreas são submetidas a Gerente Administrativa e Operacional, com suporte da 

Supervisão. 

 

Área Função Profissionais 

Almoxarifado Receber, armazenar, controlar e distribuir materiais e produtos 

necessários para o desenvolvimento de atividades. 

2 

Compras Atender as solicitações de materiais, equipamentos ou serviços 

realizadas por outros setores. 

2 

Controladoria Presta suporte às áreas de finanças, de projetos e de prestação 

de contas, acompanhando a execução financeira de projetos e 

orçamentos anuais, com foco na maximização de resultados. 

1 

Prestação de 

Contas 

Garantir transparência na utilização de recursos através de rela-

tórios específicos ou através de sistemas de organizações go-

vernamentais. 

1 

Obras Programar, planejar, controlar e fiscalizar a execução de proje-

tos de infraestrutura. 

2 
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 Esta área envolve oito profissionais diretamente em atividades administrativas do Pequeno 

Cotolengo. Dentre as melhorias de procedimentos implementadas ao longo de 2014 estão a im-

plantação de sistema de informática para controle de retiradas no almoxarifado, conforme expecta-

tiva de consumo anual por setor; registro dos bens patrimoniais; aperfeiçoamento de procedimen-

tos na recepção, visando melhor qualidade de trabalho para os colaboradores, maior cuidado com 

bens da instituição e melhor acolhida de visitantes e doadores, realizando inclusive a pesquisa de 

satisfação com este público. Além destas melhorias, todas as áreas passaram por aperfeiçoamentos 

em processos, seja com a implantação de novos procedimentos ou com a melhoria dos já existen-

tes.   

 

 Gerência/Área Resultado 

Campanha de Economia Gerência Administrativa 

e Operacional 

Média mensal de 14,73% de 

economia, tendo como base 

o orçamento anual previsto. 

% de Satisfação dos Visitantes Recepção 96% de satisfação. 

Quantidade de solicitações de produtos 

atendidos pelo almoxarifado no período de 

março a Dezembro. 

Almoxarifado 1.510 solicitações de produ-

tos atendidas. 

Quantidade anual de Solicitações de Com-

pra de Produtos e Serviços - SCPS 

Compras 741 SCPS atendidas 

Quantidade de Ordens de Compras emiti-

das no ano 

Controladoria 911 Ordens de Compras 

atendidas 

Quantidade de Prestações de Contas proto-

coladas 

Prestação de Contas 134 Prestações encaminha-

das 

 

 Em especial, a Área de Obras foi a responsável pelo acompanhamento do estágio de desen-

volvimento de cada uma das obras de reforma e construção previstas no Pequeno Cotolengo. Ao 

final de 2013 o estágio de cada uma destas intervenções pode ser consultado na tabela abaixo: 

 

Área de intervenção Estágio da intervenção 

Lar Anjo da Guarda Regularização de documentações. 

Casa da Praia Regularização de documentações. 

Prevenção de Incêndios Regularização de documentações, com recursos 

já mobilizados. 

Reforço estrutural e reforma da Casa 7 Obra executada com recursos do Pró Vida Inte-

gração Cósmica. 

Anexo do Lar Maria de Nazaré Análise de estudos para reforma. 

Elétrica do Salão de Eventos Análise de estudos para reforma. 

Adequações na Equoterapia e Acesso Lateral Análise de estudos para reforma. Busca por fon-

te de financiamento. 

Adequação do layout da Lavanderia Obra executada com recursos do Pró-Vida Inte-

gração Cósmica e próprios. 
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Portaria e Estacionamento Realização de estudos iniciais. 

Casa 8 Aguarda mobilização de recursos. 

Asfaltamento Realização de estudos iniciais. 

Pintura Geral Execução parcial, com intervenções no Lar Ma-

ria de Nazaré. 

Regularização das Edificações Regularização de documentações. 

Reforma das Casas Lares 1 a 6 Obra executada com recursos do Ministério 

Público do Trabalho e do Pró-Vida Integração 

Cósmica. 

Reforma do Telemarketing Obra executada com recursos do Ministério 

Público do Trabalho. 

Construção do Galpão Multifuncional Obra executada com recursos do Ministério 

Público do Trabalho. 

Sistema de Prevenção de Incêndios Regularização de documentações com recursos 

captados via Emendas Federais. 

Reforma do Lar Divina Providência Regularização de documentações com recursos 

captados via Emendas Federais. 

Intervenção entre os Lares Maria de Nazaré e 

Santa Teresinha 

Análise de estudos para reforma. Busca por fon-

te de financiamento. 

Instalação do campo de Golf7 Proposta elaborada e em análise pela SMELJ. 

Melhorias nas calçadas do Lar Anjo da Guarda Obra em andamento com o apoio da Concre-

brás e da Comercial Gerdau. 

Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis Análise de estudos para construção. 

*As obras do SICONV, blocos 1, 2 e 3, previstas no Relatório Anual 2013, não foram realizadas pois 

as emendas federais previstas não foram empenhadas. 

 

 Conforme a tabela de acompanhamento de obras acima apresentada, o resultado está des-

crito no gráfico abaixo: 

   2015       2014 

 
  

 Pode-se perceber um aumento de 14% no número de obras concluídas, a manutenção no 

número de obras em execução parcial e o aumento no número de obras que dependem da regula-

rização de documentações. 

10% 

33% 

10% 
24% 

24% 

Aguarda mobilização de
recursos para obra

Análise de estudos para
reforma

Execução parcial

Obra executada

Regularização de
documentos
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Área Operacional 

 

 Integrante da Gerência Administrativa e Operacional, a Área Operacional é composta por 
seis áreas: Zeladoria, Manutenção, Lavanderia, Casa de Costura, Casa de Fraldas e Recepção. Estas 
áreas meio do Pequeno Cotolengo são responsáveis por um vasto número de tarefas que mantém 
toda a estrutura do Pequeno Cotolengo em funcionamento. As atividades dividem-se por área, con-
forme tabela abaixo: 
 

Área Função Profissionais 

Zeladoria Limpeza, higienização e organização. 7 

Manutenção Conservação, manutenção preventiva e corretiva e reformas 

prediais. 

8 

Lavanderia Limpeza, higienização, identificação e organização do vestuário. 11 

Casa de Costura* Confecção e reforma de peças de vestuário. 1 (60) 

Casa de Fraldas* Confecção de 100% das fraldas geriátricas. 1 (115) 

Recepção Acolhimento e atendimento inicial. 3 
*A profissional atuante na Casa de Costura é a mesma profissional atuante na Casa de Fraldas. O número apresentado 

entre parênteses corresponde ao número de voluntários atuantes. 

 

 Ao todo são 31 profissionais e 175 voluntários diretamente envolvidos nas atividades opera-

cionais do Pequeno Cotolengo. 

 Para adequada mensuração dos resultados obtidos pela Área Operacional os seguintes indi-

cadores secundários foram acompanhados: 

 

Indicador Gerência/Área Resultado 

Quantidade de visitas agendadas pela recepção Recepção 362 agendamentos 

Total de pessoas que visitaram a Instituição através das 

visitas agendadas 

Recepção 5.041 pessoas 

Quantidade de Memorandos Internos atendidos pelo setor 

de Manutenção 

Manutenção 1.193 memorandos 

atendidos 

Uniformes de funcionários costurados Casa de Costura 881 peças 

Roupas confeccionadas para moradores Casa de Costura 2.879 peças 

Reformas de roupas de moradores Casa de Costura 6.000 peças 

Fraldas produzidas Casa de Fraldas 164.640 fraldas 

Roupas lavadas e higienizadas Lavanderia 360 toneladas 

 

  



35 
 

 

 

Voluntariado 

 

 

 A base de todo o trabalho desenvolvido no Pe-

queno Cotolengo nasceu da dedicação de pessoas ge-

nerosas, que através da doação de seu tempo e de seus 

talentos conseguiram contribuir decisivamente para a 

construção da instituição como ela é hoje. 

 Desde a origem, em 1965, milhares de pessoas 

já se envolveram com a causa do Pequeno Cotolengo. 

Hoje, contamos com mais de 700 voluntários ativos mensalmente, que se dedicam às mais diferen-

tes atividades, semanais, mensais ou esporádicas. 

 Criado em 1971, o Churrasco Mensal do Pequeno Cotolengo foi mobilizado inicialmente por 

cerca de quatro casais voluntários que, após trazerem cerca de 80 pessoas para a instituição, se 

mantiveram firmes junto a novos voluntários para continuar com esta ação. Hoje este case de em-

preendedorismo comunitário conta com mais de 450 voluntários em três dias de trabalho, trazendo 

entre 4 mil e 6 mil pessoas todos os meses para a instituição. 

 Não bastasse este trabalho admirável, os voluntários se envolvem também nos trabalhos de 

nossa Casa de Fraldas, que alcança a marca mensal de mais de 20 mil fraldas geriátricas produzidas, 

tornando o Pequeno Cotolengo autossuficiente neste oneroso item de consumo. 

 Os voluntários e voluntárias também estão presentes em nossa Casa de Costura, responsá-

vel pela confecção de roupas íntimas, de cama, mesa e banho e de diversos uniformes para colabo-

radores, além de efetuarem reparos nas roupas de nossos acolhidos. Nossa Lavanderia Industrial 

também conta com mais voluntários e voluntárias, que contribuem diariamente na separação dos 

mais de 800 quilos diários de roupas lavadas. 

 Além destes espaços, os voluntários tam-

bém estão presentes em diversos outros ambien-

tes, como nossa Escola, onde 47 voluntários são 

envolvidos na área do artesanato; em nosso Bazar 

da Amizade; em mutirões de manutenção e refor-

mas; em atividades de recreação com nossos mo-

radores, entre outros. 

 O Pequeno Cotolengo agradece a todos que 

de alguma forma já contribuíram para fortalecer o 

trabalho de voluntariado da instituição. 
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Sustentabilidade 

 

 Buscar a sustentabilidade financeira é um desafio para as organizações sociais. A missão de 

gerar recursos financeiros, sem depender de um único grande player, ou seja, um único grande par-

ceiro pode definir o futuro de uma organização social.  

 Para que o Pequeno Cotolengo a realidade é a mesma. Para conseguir manter anualmente 

seus trabalhos nas áreas de acolhimento, saúde e educação, diariamente três grandes áreas atuam 

em conjunto para mobilizar os recursos necessários. Estas áreas são: Telemarketing, Bazares e De-

senvolvimento Institucional. 

 O setor de Telemarketing, maior responsável pela mobilização de recursos anuais, está ba-

seado inteiramente na contribuição de pessoas físicas, com algumas contribuições de empresas de 

pequeno e médio porte. Este setor garante ao Pequeno Cotolengo uma grande capilaridade na mo-

bilização de recursos financeiros e necessita que diariamente novos contribuintes passem a aderir a 

esta causa. Além das doações diretas, o setor de Telemarketing também atua com a captação ativa 

de itens de consumo mais escassos, em especial gêneros alimentícios.  

 O setor de Desenvolvimento Institucional possui papel estratégico para a sustentabilidade 

do Pequeno Cotolengo ao atuar com a elaboração de projetos de captação por incentivo fiscal; 

atendimentos aos editais de instituições públicas ou privadas; desenvolvimento de ações de comu-

nicação e relações públicas; captar recursos de diversas fontes da esfera pública; e responder por 

toda a área de criação da instituição. Sua principal função é de gerar desenvolvimento através da 

inovação, da gestão da marca e da gestão de projetos.  
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 Por fim, os Bazares respondem hoje por grande parcela dos recursos mobilizados no Peque-

no Cotolengo. São pequenos comércios e pessoas físicas que diariamente adquirem roupas, móveis, 

livros, objetos de decoração, eletrodomésticos e outras utilidades, destinadas pela comunidade. 

 Além destes três principais setores, muitos outros possuem contribuem para que o Pequeno 

Cotolengo alcance sua sustentabilidade financeira. Nossa Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN), além de comercializar cerca de 300 pães mensalmente, prepara diariamente mais de 1.000 

refeições para atendimento dos moradores, colaboradores e voluntários. Nosso Churrasco Mensal, 

evento mobilizado por voluntários, gera cerca de 10% de nossas receitas anuais. Nossos cartões de 

natal e artesanatos, desenvolvidos por moradores com técnicas como arte francesa, pintura em 

tela, vitrais, entre outras, contribuem diretamente para a geração das receitas, assim como outra 

centena de tipos de artesanatos. 

 

Telemarketing 

 

 Com o objetivo principal de captar recursos por meio de doações financeiras, produtos e 

bens em geral de pessoas físicas e jurídicas junto à comunidade paranaense, com foco em Curitiba 

e Região Metropolitana, e com atuação também no interior e litoral do estado, o Setor de Telemar-

keting conta com uma equipe de 50 profissionais, divididos entre as áreas de Ativo, Receptivo, Área 

Administrativa e Coletas. Todas estas áreas são subordinadas a Gerência e a Coordenação de Tele-

marketing.  

 

Área Função Profissionais 

Coletas Realizar as coletas de doações em contribuintes. 11 

Ativo Realização de contatos com contribuintes para manterem suas 

contribuições ou iniciarem novas contribuições. 

27 

Receptivo Recebem as ligações de pessoas interessadas em realizar doa-

ções diversas. 

2 

Administrativo Realizam ações de suporte para as demais áreas, gerência e 

coordenação. 

8 

 

 Para acompanhar e medir o sucesso das atividades desenvolvidas pela área de telemarke-

ting, os seguintes indicadores são medidos mensalmente. Abaixo, seguem os resultados anuais do 

setor: 

  

 

Indicador Resultado 

% de aumento de arrecadação (2013 x 2014) % 

Ticket médio unitário de contribuições R$  

% de fichas recebidas  % 

% de recursos anuais mobilizados pela instituição % 
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 Dentre as principais melhorias estruturais apresentadas no setor, estiveram a reforma inter-

na e externa e as melhorias de equipamentos para o telemarketing ativo, como novos pontos de 

atendimento e computadores. Como um dos principais desafios do setor está a ampliação do nú-

mero de contribuintes que apoiam o Pequeno Cotolengo através da conta de energia elétrica, via 

Copel. A adesão através desta ferramenta de contribuição reduz os custos de mobilização de recur-

sos da instituição. Em 2014 o Pequeno Cotolengo também recebeu a visita da Copel para analisar o 

processo adotado na organização, uma das referências no Paraná neste formato de apoio. 

 

 

Desenvolvimento Institucional 

 

 Antes denominada Gerência de Marketing e Projetos, no ano de 2014 o setor desenvolveu o 

primeiro planejamento estratégico setorizado da instituição, desenvolvendo missão e visão pró-

prios, alinhados com a missão e a visão da instituição. Estas mudanças de posicionamento tiveram 

como objetivo caracterizar com mais precisam o trabalho desenvolvido na área, que consiste em 

gerar desenvolvimento para a instituição através da gestão de projetos, da marca e da inovação. 

Esta mudança no posicionamento e a participação no Projeto Legado também trouxeram para o 

setor a criação de uma nova área, chamada Negócios Sociais, para impulsionar novas parcerias e o 

lançamento de tecnologias assistivas no mercado. Os resultados que medem o desempenho do 

setor, seguem no quadro abaixo: 

 

Indicador Resultado 

Número de empresas parceiras 133 

Índice de pessoas que conheceram o Pequeno Cotolengo via canais de comunicação 46,6% 

Índice de Satisfação do Churrasco Mensal 82% 

Índice de Satisfação do Bazar 54% 

Número de propostas encaminhadas 621 

Novas empresas parceiras 34 

Empresas que não renovaram parceria 21 

Índice de renovação de parcerias 82,5% 

Índice de crescimento de parcerias 10,8% 

% de recursos totais mobilizados para o orçamento da instituição 14% 

 

 O setor de Desenvolvimento Institucional (GDI) do Pequeno Cotolengo foi o responsável por 

credenciar a instituição, bem como por aprovar dois projetos junto ao Programa Nacional de Aten-

ção a Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD. Este programa do Governo Federal, através do Minis-

tério da Saúde permitirá a capacitação de profissionais da área de saúde, bem como a ampliação do 

número de atendimentos, a partir de recursos obtidos via imposto de renda de empresas. Apoia-

ram diretamente este projeto as empresas Copel, Volvo e Banco Itaú. O Pequeno Cotolengo foi a 

terceira organização social paranaense a se credenciar no programa. 
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 Além desta inovação, o setor retomou a análise do Sistema de Transporte e Distribuição de 

Alimentos (SISTIDISTA) com intuito de inseri-lo no mercado, como tecnologia assistiva de baixo cus-

to com impacto para a autonomia na alimentação de pessoas com deficiência. 

 

 No ano de 2014 o setor também buscou a aprovação de um projeto em mais uma lei de in-

centivo. O projeto Golf 7 foi apresentado a Lei Municipal de Incentivo ao esporte, que destina par-

cela do IPTU para ações esportivas. Visando a diversificação das ferramentas de incentivo fiscal, o 

Pequeno Cotolengo também credenciou a instituição junto ao Conselho Municipal dos Direito da 

Pessoa Idosa (CMDPI), para o qual enviará o projeto para construção da Casa Lar 8. 

 Em 2014 o Pequeno Cotolengo também finalizou mais um projeto em parceria com a Júnior 

Design, Empresa Júnior de Design da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O projeto consistiu na 

elaboração de dois protótipos, para pessoas destras e canhotas, de colheres adaptadas, que pode-

rão complementar o SISTDISTA, que hoje já está em uso na instituição. 

 Através da GDI o Pequeno Cotolengo também possui participação ativa junto ao Conselho 

Municipal de Assistência Social de Curitiba (CMAS) e junto ao Conselho Estadual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência do Paraná (COEDE).  

 Dentre as diversas parcerias que marcaram o ano de 2014, destaca-se o apoio do Ministério 

Público do Trabalho (MPT), que através da destinação de multas, permitiu que a instituição concre-

tizasse diferentes intervenções: reforma de seis casas lares, totalizando 840 m² reformados; cons-

trução de um galpão multifuncional de mais de 750m²; e a reforma do setor de telemarketing. 

Complementar a este apoio esteve a parceria do Pró-Vida Integração Cósmica, que destinou para a 

instituição diversos equipamentos e materiais de construção que impactaram nas reformas das seis 

casas lares; em melhorias na lavanderia industrial, com novos maquinários; em melhorias para o 

setor de telemarketing; e em adequações no sistema de aquecimento solar. 

 Vale destacar também que no ano de 2014 foi aprovado mais um projeto de inovação pro-

posto através da GDI, através do Fórum de Santa Felicidade. Por meio da destinação de penas pe-

cuniárias, o projeto possibilitará a instalação de uma sala de informática adaptada até o primeiro 

semestre de 2015, com equipamentos próprios para a acessibilidade de pessoas com deficiências 

múltiplas na inclusão digital. 
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 Campanhas também foram pontos fortes 

no ano de 2014. Foi possível neste ano a renova-

ção da parceria com a Havan, para a campanha 

Troco Solidário, na qual bianualmente o Pequeno 

Cotolengo é beneficiado. A campanha obteve um 

crescimento de 8% no volume de recursos mobili-

zados. Os recursos arrecadados são suficientes 

para custear o investimento nas materiais primas 

de nossa Casa de Fraldas, que hoje é responsável 

pela produção de mais de 160 mil fraldas ao ano, 

suprindo 100% da demanda da instituição. Esta 

campanha é fortalecida pela atuação do Super-

mercado Festval, primeira rede supermercadista a 

adotar a campanha de forma automática, sem a necessidade das caixinhas. Além destes dois par-

ceiros, a campanha está presente hoje em mais de 60 pontos de Curitiba e Região Metropolitana. 

 Outra parceria renovada no ano de 2014 foi em conjunto com a UNICURITIBA. A campanha 

Inscrição Solidária permitiu a destinação de uma parcela dos recursos arrecadados com a inscrição 

no vestibular. Os recursos mobilizados são suficientes para garantir matérias primas para nossa 

Casa de Costura, pelo período de um ano. 

 As ações de comunicação também tiveram grande impulso no ano de 2014. Foram finaliza-

das as gravações dos programas Por Dentro das Diferenças junto a Associação das Emissoras de 

Radiodifusão do Paraná (AERP). Os 24 programas gravados já circularam por dezenas de cidades do 

interior do Paraná e contribuirão com a disseminação de informações sobre a atenção a pessoa 

com deficiências múltiplas. 

 Ainda dentre as ações de comunicação, o Pequeno Cotolengo contou com o apoio de duas 

tradicionais bandas de Curitiba. A primeira delas, A Banda Mais Bonita da Cidade, gravou um vídeo 

institucional vinculado nas principais emissoras de televisão do Estado do Paraná, incentivando a 

comunidade a fazerem parte do Pequeno Cotolen-

go como voluntários e voluntárias, fazendo A Ação 

Mais Bonita da Cidade. Contamos também, no 

segundo semestre, com o apoio da banda Test Dri-

ve, que gravou o clipe de sua música Seja Feliz, 

dentro do Pequeno Cotolengo, um vídeo emocio-

nante e inspirador. 

 Outras centenas de ações com diversas 

empresas e instituições foram desenvolvidas ao 

longo de 2014, garantindo o desenvolvimento da 

instituição e a garantia da qualidade de vida para 

as pessoas com deficiências múltiplas acolhidas. 
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Bazar da Amizade 

 

 Premiado nos anos de 2012 e 2013 pela Fundação 

Volkswagen, o Bazar da Amizade é responsável pela geração 

de 12% das receitas anuais. Modelo de negócio sustentável é 

comprometido com a destinação de cada um dos materiais 

coletados junto à comunidade. 

 Os materiais coletados pelo Bazar da Amizade são 

primeiramente analisados para ver a possibilidade de utiliza-

ção dos mesmos pela própria instituição. Caso não seja pos-

sível sua utilização nos setores da instituição, os mesmos são 

selecionados e disponibilizados para venda em cada um dos 

três bazares que compõe o Bazar da Amizade: Bazar de Mó-

veis, Bazar de Roupas e Bazar de Livros. Por fim, não havendo possibilidade de comercialização des-

tes itens ou, caso estes itens sejam inservíveis, os mesmos serão destinados para reciclagem, ge-

rando receitas para instituição e contribuindo para que estes itens não agridam o meio ambiente. 

 Para mensurar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, o Bazar da Amizade mantem a ava-

liação dos seguintes indicadores mensais: 

 

 

 

Indicador Resultado 

Número de dias, em média, para realização da coleta das doações. 9 dias. 

% de fichas coletas após o agendamento. 87% 

% de aumento da captação de recursos em relação a 2013 22% 

 

 O Pequeno Cotolengo é a 

instituição que leva o menor núme-

ro de dias para coletar as doações, 

em média, em Curitiba e Região 

Metropolitana. São cerca de 1.000 

coletas mensais. Para o setor, os 

dois grandes desafios hoje são o de 

ampliar o número de doações cole-

tadas junto a comunidade, pois ampliando o número de itens coletados os valores arrecadados 

também serão ampliados. Para isto, o Pequeno Cotolengo conta com o apoio da comunidade, de 

empresas, de órgãos do governo e de outras instituições, para a destinação de móveis, roupas, ele-

trodomésticos, livros e outros objetos usados. 
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Programa Parceiros do Ano 2014 

 

 Completando 14 anos de existência em 2014, 

como Prêmio Parceiros do Ano, o Programa completa 

neste ano seu primeiro aniversário após a remodela-

ção realizada em 2013.   

 O programa reconhece o apoio oferecido por 

130 organizações parceiras, que contribuíram com o 

Pequeno Cotolengo ao longo de 2014 com valores 

acima de R$ 4.000,00. Dividido em três categorias – Empresa Cidadã, Comunicação Cidadã e Gestão 

Cidadã –, o Programa Parceiros do Ano oferece tem como ápice o evento Parceiros do Ano, realiza-

do no final de 2014, no qual reconhece com um troféu cada uma das organizações participantes. 

 Desta forma, foram homenageadas no ano de 2014 as seguintes instituições: 

 

Instituição Categoria 

A.M.A Artesanato e Artefatos de Madeira Empresa Cidadã 

Alugue Bens Empresa Cidadã 
Anaconda Empresa Cidadã 
Arauco   Empresa Cidadã 
Arroz Buriti Empresa Cidadã 
Brasilsat Harald  Empresa Cidadã 
Britânia   Empresa Cidadã 
Cimentos Itambé Empresa Cidadã 
Circo Tihany Empresa Cidadã 
Condor Empresa Cidadã 
Contabilista Empresa Cidadã 
DCL Empresa Cidadã 
Dettagli Empresa Cidadã 
Dexter Latina Empresa Cidadã 
Duomo Empresa Cidadã 
Electrolux   Empresa Cidadã 
Elejor Empresa Cidadã 
Estudio Andrea Horn Empresa Cidadã 
F Slaviero e Filhos S/A  Empresa Cidadã 
Farmácia e Drogaria Nissei LTDA  Empresa Cidadã 
Fertipar   Empresa Cidadã 
GAI Blocos de Concretos  Empresa Cidadã 
Gerdau  Empresa Cidadã 
Gestão Inteligente Empresa Cidadã 
Gonzales e Moraes Empresa Cidadã 
GrandServ Empresa Cidadã 
Grupo Divesa Empresa Cidadã 
Grupo Sentax Empresa Cidadã 
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GVT Empresa Cidadã 
Habib's Portão  Empresa Cidadã 
Havan Empresa Cidadã 
HD Assessoria Empresa Cidadã 
Inquibra Indústria Química  Empresa Cidadã 
Itaú Empresa Cidadã 
Jasmine Alimentos Empresa Cidadã 
Kashmir Eventos  Empresa Cidadã 
Klein Empresa Cidadã 
La Food Empresa Cidadã 
Landis+Gyr Empresa Cidadã 
LS Music Empresa Cidadã 
Luto Curitiba  Empresa Cidadã 
Mariah Eventos Empresa Cidadã 
Marisa Empresa Cidadã 
Mili S.A.  Empresa Cidadã 
Morozowski & Perry Arquitetos LTDA  Empresa Cidadã 
Mudas e Agrocomercial Tamandaré  Empresa Cidadã 
Nestlé  Empresa Cidadã 
Nobrega Montagens LTDA   Empresa Cidadã 
NPK Empresa Cidadã 
Nutrimental  Empresa Cidadã 
Philco Empresa Cidadã 
R. Franco Engenharia Empresa Cidadã 
Rimatur  Empresa Cidadã 
Risotolândia  Empresa Cidadã 
RRT Montagens Eletronicas LTDA  Empresa Cidadã 
Salgadinhos Daju Empresa Cidadã 
Serra Verde Express Empresa Cidadã 
Supermercado Festval Empresa Cidadã 
Tabelionato e Registro Civil Santa Quitéria  Empresa Cidadã 
Trox do Brasil Empresa Cidadã 
Volvo do Brasil Empresa Cidadã 
Woods Bar Empresa Cidadã 
Zimato Administração e Participações LTDA Empresa Cidadã 
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul 

Gestão Cidadã 

Colônia Penal Agroindustrial de Piraquara Gestão Cidadã 
COPEL Gestão Cidadã 
Denso Gestão Cidadã 
FACEL Gestão Cidadã 
FACOP Gestão Cidadã 
FAZ - Fundação de Ação Social  Gestão Cidadã 
FIEP - Federação das Indústrias do Paraná Gestão Cidadã 
Fórum de Santa Felicidade Gestão Cidadã 
Fundação Liliane Fonds Gestão Cidadã 
FUNEF - Hospital São Vicente Gestão Cidadã 
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Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Gestão Cidadã 
Instituto História Viva Gestão Cidadã 
Instituto Legado Gestão Cidadã 
IPCC - Instituto pró Cidadania de Curitiba Gestão Cidadã 
Itaipu Binacional Gestão Cidadã 
Ministério Público do Trabalho Gestão Cidadã 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinahis Gestão Cidadã 
Pró-Vida Integração Cósmica Gestão Cidadã 
Provopar Gestão Cidadã 
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Paraná Gestão Cidadã 
Sanepar Gestão Cidadã 
SEDS - Secretaria da Família e Desenvolvimento Social Gestão Cidadã 
SEED - Secretaria Estadual de Educação do Paraná Gestão Cidadã 
SEJU - Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Hu-
manos do Paraná 

Gestão Cidadã 

SESA - Secretaria Estadual de Saúde do Paraná Gestão Cidadã 
SESC Mesa Brasil Gestão Cidadã 
SESI - Serviço Social da Indústria Gestão Cidadã 
SINEP - Sindicato das Escolas Particulares Gestão Cidadã 
SMS - Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba Gestão Cidadã 
UNICURITIBA Gestão Cidadã 
Universidade Positivo Gestão Cidadã 
ABSVideo Comunicação Cidadã 
AERP Comunicação Cidadã 
Atos e Fotos Comunicação Cidadã 
Band Curitiba Comunicação Cidadã 
Band News Comunicação Cidadã 
CBN Curitiba Comunicação Cidadã 
CBN Ponta Grossa Comunicação Cidadã 
CNT Comunicação Cidadã 
CRC Montagens Comunicação Cidadã 
Difusora Paranaguá Comunicação Cidadã 
Elemídia Comunicação Cidadã 
EWM Software Comunicação Cidadã 
Favretto Comunicação Cidadã 
Instituto GRPCOM  Comunicação Cidadã 
Instituto RIC Comunicação Cidadã 
Jamute Produções Comunicação Cidadã 
Perverts Comunicação Cidadã 
Pinhais FM Comunicação Cidadã 
PJ Eventos Comunicação Cidadã 
Rádio Banda B Comunicação Cidadã 
Rádio Barigui Comunicação Cidadã 
Rádio Central de Ponta Grossa Comunicação Cidadã 
Rádio Clube de Ponta Grossa Comunicação Cidadã 
Rádio e-Paraná  Comunicação Cidadã 
Rádio Evangelizar é Preciso Comunicação Cidadã 
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Rádio Mais AM Comunicação Cidadã 
Rádio RB2 Comunicação Cidadã 
Rádio Voz Comunicação Cidadã 
Rede Massa Comunicação Cidadã 
RIC Comunicação Cidadã 
SmartCom Comunicação Cidadã 
Spingarda Comunicação Cidadã 
TV e-Paraná Comunicação Cidadã 
TV Evangelizar é Preciso Comunicação Cidadã 
TV Sinal Comunicação Cidadã 
TV Transamérica Comunicação Cidadã 
Via+ Mídia Extensiva Comunicação Cidadã 

 

 

 

 

Programa Adote um Lar 2014 

 

 

 Em 2014 o Programa 

Adote um Lar comemorou seu 

segundo aniversário de criação, 

reconhecendo e premiando as 

organizações parceiras do Pe-

queno Cotolengo com apoios 

superiores a R$ 6.000,00 anu-

ais. As organizações que parti-

cipam deste Programa são in-

tegrante do Programa Parceiros 

do Ano e divididas em três ca-

tegorias, conforme o perfil do apoio: Cota Ouro, Cota Prata e Cota Bronze. O principal diferencial do 

Programa Adote um Lar reside na fixação da marca destas empresas em frente aos grandes lares, 

casas lares, escola ou centro de reabilitação, conforme perfil de apoio, permitindo a visibilidade de 

sua marca para mais de 60 mil visitantes que passam pela instituição ao longo do ano. 

 Dentre as 130 organizações sociais que fazem parte do Programa Parceiros do Ano, 49 estão 

inseridas no Programa Adote um Lar. 

 Os colaboradores das empresas participantes deste programa são convidados também a 

conhecer pessoalmente, em um café com nosso diretor, as novidades anuais de nossa instituição, 

bem como garantem duas vagas em um evento exclusivo de capacitação. Conheça abaixo as em-

presas participantes: 
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Instituições integrantes do Programa Adote um Lar 2014 

Âncora Estruturas Metálicas Grand Service 
Arauco do Brasil Grupo Sentax 
Arroz Buriti Habib's Portão 
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
Britânia Kashmir Eventos 
Centro Universitário Curitiba – Unicuritiba Klein Locações 
Cimento Itambé Liliane Fonds 
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar Livrarias Curitiba 
CWB Brasil Mesa Brasil Sesc 
DCL Value in Real Estate Mili AS 
Denso do Brasil Ministério Público do Trabalho 
Depen - Departamento Penitenciário Moinho Anaconda 
Duomo Educação Corporativa Morozowski Perry Arquitetos SC  Ltda 
F Slaviero Nestlé Health Science 
Farmácias Nissei Nóbrega Montagens 
Favretto Painéis Nutrimental 
FERTIPAR Fertilizantes do Paraná Ltda Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC PR 
FIEP-Federação das Indústrias do Estado do Paraná R. Franco Engenharia 
Fundação Volkswagen Rimatur Transportes 
Fundo Misericórdia - Arautos do Evangelho Risotolândia 
FUNEF – Hospital São Vicente RRT Montagens Eletrônicas Ltda 
GAI - Blocos de Concreto Serviço Social da Indústria - Sesi 
Gerdau Spingarda Filmes Etc 
Gestão Inteligente Consultoria Empresarial Supermercado Festval 
Gonzales e Moraes - Consultoria e Assessoria Volvo 

 

Programa Mantenedores 2014 

 

 Criada no ano de 2014, o Programa Mantenedores visa reconhecer as organizações que 

apoiam o Pequeno Cotolengo com valores superiores a R$ 100 mil anuais. Estas organizações são 

reconhecidas com a inserção de sua marca na página inicial de nosso site. As empresas que se en-

quadram neste programa são: 

 

 



      

2014 2013

ATIVO CIRCULANTE 8.290.674,07 5.693.343,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.181.707,09 5.609.371,63
Caixa 16.325,81 21.745,67
Bancos 153.089,27 53.617,26
Aplicações Financeiras 8.012.292,01 5.534.008,70

OUTROS CRÉDITOS 100.521,66 80.940,78
Adiantamento de Férias 100.521,66 80.940,78

DESPESAS ANTECIPADAS 8.445,32 3.031,49
Seguros a  Apropriar 8.445,32 3.031,49

ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.361.351,85 5.977.158,09

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 304,42 3.125,65

VALORES A RECEBER 0,00 2.821,23
Depósitos Judiciais 0,00 2.821,23

INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO 304,42 304,42
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO 304,42 304,42

IMOBILIZADO DE USO 6.361.047,43 5.974.032,44
Terrenos 2.542.000,00 2.542.000,00
Edificações e Instalações 4.678.059,00 4.678.059,00
Máquinas e Ferramentas 453.981,09 453.981,09
Equipamentos de Informática 169.299,67 139.180,50
Veículos 1.540.454,72 1.447.800,46
Móveis e Utensílios 1.125.423,65 808.141,35
Poço Artesiano 23.927,30 23.927,30
Obras em Andamento 282.203,09 0,00
Depreciações Edif. E Instalações -2.448.650,69 -2.387.630,49
Depreciações Máquinas e Ferram -293.796,11 -248.399,75
Depreciações Veículos -1.265.122,17 -1.116.913,04
Depreciação Equip de Informática -103.593,38 -92.296,30
Depreciação Móveis e Utensílios -343.138,74 -273.817,68
TOTAL DO ATIVO 14.652.025,92 11.670.501,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(Em Reais)

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)       
                                             Curitiba - Pr                                          

A T I V O 



2014 2013
PASSIVO CIRCULANTE 658.635,71 545.718,34

Fornecedores 150.464,77 19.985,52
Fornecedores Diversos 150.464,77 19.985,52

Obrigações Fiscais e Tributarias 48.892,28 61.470,12
INSS a Recolher 47.163,98 54.009,12
INSS Retido S/ NF 1.728,30 1.547,75
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0,00 664,02
PIS a recolher 0,00 5.249,23

Obrigações Trabalhistas 355.993,25 329.115,34
Salários a Pagar 275.801,23 256.067,00
Rescisões Contratuais a Pagar 224,97 0,00
FGTS a Recolher 67.652,29 60.594,78
IRF a Recolher 10.384,38 11.997,06
Imposto Sindical a Recolher 29,20 258,28
Pensão Alimenticia a Repassar 1.901,18 198,22

Outras Obrigações a Pagar 6.535,79 5.239,34
I.S.Q.N a Recolher 187,50 0,00
IRF a Recolher - PJ 251,46 2.759,03
Seguros a Pagar 5.906,83 2.480,31
Serviços Prestados a Pagar  - P.J 190,00 0,00

Empréstimos e Financiamentos 96.749,62 129.908,02
Financiamentos 96.740,02 129.908,02
Instituições Bancárias 9,60 0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL 13.993.390,21 11.124.783,65
Patrimônio Social 11.102.983,65 9.365.171,50
Doações de Ativo Permanente 21.800,00 21.800,00
Superávit no Exercício 2.868.606,56 1.737.812,15

TOTAL DO PASSIVO 14.652.025,92 11.670.501,99

CRC-PR 045.321/O-0

Link Contábil Ltda
Fernando Luis Mazur

(Em Reais)

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)         
                                                              Curitiba- PR                                                        

P A S S I V O

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)

contador

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rodinei Carlos Thomazella
Presidente

CPF 027.874.578-43



2014 2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 16.079.649,70 14.318.458,01

RECEITA DE ATIVIDADES 16.079.649,70 14.318.458,01
Campanhas e Eventos 3.686.625,53 6.034.218,36
Diversas 0,00 31.106,24
Doações de Particulares 2.020.858,34 1.972.720,15
Doações de Benefícios 1.441.921,58 1.466.277,54
Isenção Usufruida Quota Patronal 1.784.656,29 1.508.458,42
Projeto Prog Bem Estar - CEDECA 0,00 27.500,00
Projeto Crianca Inv.Rec.O Amanha 0,00 108.664,63
Convênio com Entidades Privadas 415.251,46 9.252,92
Convenio F.A.S. 0,00 92.400,00
Convenio Gov Est.-SEED SEV 0,00 25.767,37
Itaipu - Qual. De Vida e Bem Estar 0,00 27.186,55
Convênio SUS 407.862,42 254.582,58
Convenio SEDS - Sec Fam e Des Social 1.015.878,97 1.252.442,52
Projeto Bem Estar da P F C/Deficiencia 0,00 232.382,40
Convênio Secretaria Municipal da Saúde 0,00 69.525,00
Projeto Coro Senico 285.554,00 50.000,00
Programa FNDE PDDE 2013 0,00 12.580,00
Convênio Emenda Fed Minist Saude 0,00 186.418,49
Copel 344.346,00 57.272,00
Projeto Qualidade de Vida Contiba 31.444,84 368.148,19
Projeto Bazar da Amizade 0,00 40.000,00
Projeto Contiba Asseg Qualidade de Vida 0,00 122.603,20
Convênio FAS Humanizar 169.417,82 134.251,41
Convênio Cuidar para Crescer 0,00 31.545,60
Convênio SEED Sec da Educação 275.719,59 203.154,44
Projeto Horizontes Pronas 73.440,00 0,00
Programa FNDE PDDE 2014 20.920,00 0,00
Projeto Forum Santa Felicidade 19.691,30 0,00
Doações Voucher´s Condor 56.000,00 0,00
FAD - Eficiencia Mel.Cond.Aten 37.500,00 0,00
Projeto Proteção Direitos Sociais 33.858,50 0,00
Projeto Especializar Pronas 706.000,86 0,00
Proj. Invest. Qualidade de Atendimento 190.000,00 0,00
Projeto Comtiba Um Olhar 60.000,00 0,00
Convenio 4561 - Comtiba 141.453,90 0,00
Conv. SEDS Sec. Fam. E Desen. Social 547.729,76 0,00
Convenio  489 2011 SEDS 26.143,02 0,00
Proj. MPU PAJ 130.2004.09 503.255,32 0,00
Proj. 14º Vara de Delitos 19.705,40 0,00
Convenio Sec. Municipal de Saude 20.857,50 0,00
Bazar de Roupas 544.682,25 0,00
Bazar de Moveis 1.198.875,05 0,00

(-) GRATUIDADES -11.456.943,06 -10.426.431,09
Custos Assistenciais/ Gratuidades Concedidas -11.456.943,06 -10.426.431,09

SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO 4.622.706,64 3.892.026,92

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS -2.979.305,22 -2.544.119,24
Despesas com Pessoal -1.369.341,99 -944.457,67
Utilidades e Serviços -530.101,01 -370.769,61
Despesas Gerais -422.145,23 -744.979,60
Ocupação -9.078,33 -21.415,89
Outras Contribuições Sociais -36.531,40 -23.949,07
Serviços de Terceiros -612.107,26 -438.547,40

SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO 1.643.401,42 1.347.907,68

Receitas Financeira 630.082,21 320.373,87
Despesas Financeiras -20.343,39 -21.412,20

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 609.738,82 298.961,67

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 364.532,32 13.447,48
Receita de Alugueis 17.806,09 13.447,48
Indenizações 322.841,50 0,00
Recuperações 23.884,73 0,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL 2.617.672,56 1.660.316,83

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 250.934,00 77.495,32
Ganhos na Venda do Ativo Imobilizado 250.934,00 125.780,00
Perdas na Venda do Ativo Imobilizado 0,00 -48.284,68

SUPERAVIT OU DÉFICIT 2.868.606,56 1.737.812,15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Presidente
CPF 027.874.578-43

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)
Rodinei Carlos Thomazella

                                     PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)          

                                                                  Curitiba - PR                                        

                                  DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT 
                                                                      (Em Reais)

CRC-PR 045.321/O-0
Contador

Fernando Luis Mazur
Link Contábil Ltda



PATRIMÔNIO 
SOCIAL

SUPERÁVIT/ DÉFICIT 
EXERCÍCIO TOTAL

Saldo em 31/12/2012 9.054.262,47 332.709,03 9.386.971,50
Incorporação do Superávit 332.709,03 -332.709,03 0,00
Superávit do Exercício 0,00 1.737.812,15 1.737.812,15
Saldo em 31/12/2013 9.386.971,50 1.737.812,15 11.124.783,65
Incorporação do Superávit 1.737.812,15 -1.737.812,15 0,00
Superávit do Exercício 0,00 2.868.606,56 2.868.606,56
Saldo em 31/12/2014 11.124.783,65 2.868.606,56 13.993.390,21

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)
Rodinei Carlos Thomazella

Presidente
CPF 027.874.578-43

Curitiba - PR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)       

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Link Contábil Ltda
Fernando Luis Mazur

Contador
CRC-PR 045.321/O-0

(Em reais)



2014 2013
I.      ORIGENS DE RECURSOS
DAS OPERAÇÕES
SUPERÁVIT OU DÉFICIT 2.868.606,56 1.737.812,15
DOAÇÕES DE ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL 0,00 0,00
MAIS: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 335.243,83 519.843,25
REDUÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.821,23 0,00
REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
AUMENTO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO 0,00 0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES 3.206.671,62 2.257.655,40
TOTAL DAS ORIGENS 3.206.671,62 2.257.655,40

II.      APLICAÇÕES DE RECURSOS
APLICAÇÃO EM ATIVO IMOBILIZADO 722.258,82 291.897,37
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL 0,00 4,42
APLICAÇÃO EM ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00
REDUÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES 722.258,82 291.901,79

LÍQUIDO 2.484.412,80      1.965.753,61     

GRUPOS VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE 2.337.028,51
PASSIVO CIRCULANTE 371.274,90
TOTAL 1.965.753,61
GRUPOS VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE 2.597.330,17
PASSIVO CIRCULANTE 112.917,37
TOTAL 2.484.412,80

                          As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rodinei Carlos Thomazella
Presidente

CPF 027.874.578-43

     Curitiba- PR  

5.693.343,90
174.443,44

8.290.674,07

3.181.871,95

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione) Link Contábil Ltda

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 

(Em Reais)

IV. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE

EM 31.12.2014
5.693.343,90

EM 01.01.2013

545.718,34

POSIÇÃO PATRIMONIAL
EM 31.12.2013

3.356.315,39

                            PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)       

CRC-PR 045.321/O-0

5.147.625,56

Fernando Luis Mazur

5.147.625,56 7.632.038,36
545.718,34

EM 01.01.2014

658.635,71

Contador



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.014 2.013
Superávit (Déficit) Líquido 2.868.606,56 1.737.812,15
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido 0,00 0,00
   Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais: 0,00 0,00
Depreciação e amortização 335.243,83 519.843,25
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes: 0,00 0,00
     Bancos C/Corrente -99.472,01 33.730,14
     Despesas Antecipadas -24.994,71 -83.972,27
     Aplicações Bancária -2.478.283,31 -2.270.020,37
     Depósitos Judiciais 2.821,23 0,00
     Fornecedores 130.479,25 -11.402,96
     Salários e encargos sociais 18.076,83 250.289,53
     Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo -2.470,71 2.480,31
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais 750.006,96 178.759,78        
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de investimentos permanentes 0,00 -4,42
Aquisição de bens do ativo imobilizado -722.258,82 -291.897,37

Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos -722.258,82 -291.901,79 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação em Empréstimos -33.168,00 129.908,02
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit) 0,00 0,00

Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos -33.168,00 129.908,02
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES -5.419,86 16.766,01
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 21.745,67 4.979,66
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 16.325,81 21.745,67

                 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione) Link Contábil Ltda

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE)       

Curitiba- PR

MÉTODO INDIRETO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CPF 027.874.578-43
Presidente

Rodinei Carlos Thomazella Fernando Luis Mazur
Contador

CRC-PR 045.321/O-0



2.014 2.013
12.616.869,78 10.879.460,32
6.245.780,29 7.573.783,02

0,00 0,00
6.371.089,49 3.305.677,30

12.686.052,73 11.509.169,13
11.456.943,06 10.426.431,09

612.107,26 438.547,40
530.101,01 370.769,61

0,00 48.284,68
86.901,40 225.136,35

-69.182,95 -629.708,81
335.243,83 519.843,25

-404.426,78 -1.149.552,06
630.082,21 320.373,87

3.462.779,92 3.438.997,69
17.806,09 13.447,48

0,00 0,00
597.660,23 125.780,00

4.303.901,67 2.749.046,98

1.369.341,99 944.457,67
0,00 0,00

36.531,40 23.949,07

20.343,39 21.412,20
9.078,33 21.415,89

0,00 0,00
2.868.606,56 1.737.812,15
4.303.901,67 2.749.046,98

   Link Contábil Ltda
Fernando Luis Mazur

CRC-PR 045.321/O-0

Receitas operacionais
Outras Receitas
Recursos públicos contabilizados como Receitas

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Receita

PEQUENO COTOLENGO DO PARANA (DOM ORIONE)

                                                                                             Curitiba - Pr                                                                                             

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

BALANÇO SOCIAL 

Insumos adquiridos de Terceiros
(-) Custos dos Assistenciais
(-) Serviços de Terceiros
(-) Materiais, energia e outros
(-) Perda / Recuperação de Ativos
(-) Outros custos e despesas operacionais

VALOR ADICIONADO BRUTO
(-) Depreciações, amortização e exaustão

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA INSTITUIÇÃO
Receitas financeiras
Doações recebidas
Aluguéis recebidos de terceiros
Result.de Equivalência patrimonial e dividendos
Outras

Total do Valor Adicionado a distribuir
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios)
Participação dos empregados
Impostos, taxas e contribuições

Capital de terceiros
Despesas financeiras 

Rodinei Carlos Thomazella
Presidente Contador

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Aluguéis pagos
Distribuição do Superávit
Superávit ou déficit do exercício

Total do Valor Destinado ou Distribuído

CPF 027.874.578-43



 
 

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ (DOM ORIONE) 
CURITIBA – PR                        

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Notas Explicativas às Demonstrações do Exercício de 2014 
(Em Reais) 

 
 
 CONTEXTO OPERACIONAL 
 

PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE é uma Obra social 

comunitária, criada pela Pequena Obra da Divina Providencia (Dom Orione) em 25 de 

Março de 1965, com seus atos constitutivos arquivados sob o nº. 36, do Livro A n.º 1923, 

no Primeiro Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da 

Comarca de Curitiba; Declarada de Utilidade Pública Federal conforme Decreto n.º 

91.108, de 12 de Março de 1985; de Utilidade Pública Estadual (PR), conforme a Lei 

Estadual nº 5.922, de 10 de Abril de 1969; de Utilidade Pública Municipal (Curitiba), 

conforme Lei Municipal nº 3.309, de 18 de Setembro de 1968, reconhecida pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) como Entidade Beneficente de Assistência Social, 

conforme processo n.º 211.301/68 e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica 

do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob nº 76.610.690/0001-62, localizado a Rua José 

Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. 

  

O PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ – DOM ORIONE, é uma associação 

civil com personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos e com caráter 

exclusivamente beneficente, assistencial, educacional e cultural, que tem por finalidade: 

a) Acolhimento de crianças e adolescente de famílias carentes, de ambos os 

sexos, portadores de deficiência física e/ou mental, treinável e recuperável, 

para a reabilitação e, quando possível, a reintegração em sua família; 

b) Acolhimento, personalização e profissionalização da criança e do adolescente 

carente;  



 
 

 
c) Atendimento na área de assistência à saúde mental e psicossocial; 

d) Desenvolvimento de atividades e projetos relacionados à cultura em geral de 

modo a contribuir na disponibilização, aos carentes, de mais fácil e livre 

acesso aos meios e fontes de cultura e o pleno exercício de seus direitos 

culturais; 

e) Apoio, valorização e difusão do conjunto das manifestações culturais; 

f) Criação, manutenção e desenvolvimento de projetos na área de esporte; 

g) Criação e manutenção de qualquer obra filantrópica de educação, cultura, 

esporte ou de assistência social que visem atender as necessidades da 

comunidade.   

 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e estão sendo apresentadas em conformidade com a 

legislação societária. 

 

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS. 

h) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 

determinações da Lei nº 6.404/76, adotando e incorporando as alterações 

promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, expressas 

em reais. 

i) As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a 

data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

j) Em função das alterações promovidas na legislação societária brasileira pela 

Lei n º 11.638/07 em Medida Provisória nº 449/08, a Sociedade passou a 

elaborar e a divulgar no presente exercício a Demonstração dos Fluxos de 

Caixa (DFC), em substituição à Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos (DOAR). 

k) As práticas contábeis modificadas em função das alterações na legislação 

societária não afetaram o resultado ou patrimônio liquido da Sociedade no 

período abrangido pelas demonstrações contábeis divulgadas. As alterações 

ocorrem somente em relação à reclassificação entre itens do ativo não 

circulante. 

 

DO PLANO DE CONTAS CONTÁBIL 

 

 O Plano de Contas Contábil está de acordo com as exigências legais vigentes.  

 

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das 

demonstrações contábeis ressaltamos: 

 

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados 

neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta 

bancária. 

 
b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

Estão demonstradas pelos valores aplicados, atualizadas com os respectivos 

rendimentos até a data de encerramento do balanço patrimonial. 

 

c) IMOBILIZADO:  

 Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, 

deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. 



 
 

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios 

econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é 

reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.  

 

IMOBILIZADO 2.014 2.013 
Terreno     2.542.000,00    2.542.000,00  
Edificações - Imóveis      4.678.059,00    4.678.059,00  
Maquinas Aparelhos e Equipamento de Informática         169.299,67       139.180,50  
Móveis e Utensílios     1.125.423,65       808.141,35  
Veículos     1.540.454,72    1.447.800,46  
Maquinas e Ferramentas         453.981,09       453.981,09  
Poço artesiano           23.927,30         23.927,30  
Obra em Andamento         282.203,09  0,00  
(-) Depreciações Acumuladas (4.454.301,09)  (4.119.057,26)  

Total     6.361.047,43    5.974.032,44  
 

No exercício de 2014 ocorreram os seguintes aumentos patrimoniais: 

 

 

 

 

 

d) DEPRECIAÇÃO: Calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em 

função do tempo de vida útil, por espécie de bens, como segue: 

 

Edificações  4 % a.a. 
Móveis e Utensílios 10% a.a. 
Máquinas e equipamentos 25% a.a. 
Veículos 20% a.a. 
Outras imobilizações 10% a.a. 
Máquinas e Ferramentas 25% a.a. 
Poço Artesiano 10% a.a. 

 
 
 
 

Veículos        92.654,26  
Máquinas Equipamentos de Informática        30.119,17  
Móveis e Utensílios 317.282,30 
Obras em Andamento  282.203,09 
Total                722.258,82 



 
 

 
e) FORNECEDORES 

Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de 

competência. 

 

f) OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de 

competência.  

 

g) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de 

competência. 

 

h) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Estão registrados a valores originais, de acordo com o regime de 

competência. 

 

i) PATRIMÔNIO SOCIAL 

Está composto pelos resultados dos exercícios anteriores até o Exercício 

findo no ano de 2014, soma R$ 13.993.390,21 incluindo o resultado do 

exercício deste ano de R$ 2.868.606,56. 

 

j) RECEITAS DO PODER PÚBLICO 

 

A entidade recebeu no ano de 2014 através de convênios, auxílios e 

subvenções do Poder Público o valor de R$ 6.371.089,49 sendo: 
 

SUBVENCÕES  2014 2013 

Convênio Sec. Mun. De Saúde.  20.857,50                69.525,00  
Convênio SUS – Sist. Única Saúde.  407.862,42              254.582,58  

 Convênio FAS Humanizar 169.417,82              134.251,41  
Convênio SEED – Sec. Da Educação. 275.719,59              228.921,81  

Convênio SEDS – Sec. Fam. e Des Social 1.015.878,97          1.252.442,52  



 
 

 FAD  - Eficiência Mel .  Cond  . Aten 37.500,00 0,00 
Isenção Usufru  Quota Patronal 1.784.656,29          1.508.458,42  

Proj. Comtiba Asseg. Qual . Vida 31.444,84              368.148,19  
Projeto Coro - Senico 285.554,00                50.000,00  

 Proj. Proteca Direitos Crianças 33.858,50 0,00 
 Projeto Horizonte Pronas 73.440,00 0,00 

 Programa FNDE PDDE 2014 20.920,00 0,00 
Projeto Fórum Santa Felicidade  19.691,30 0,00 

 Projeto Especializar Pronas  706.000,86 0,00 
 Proj. Invest. Na Qualid. Atendimento 190.000,00 0,00 

 Projeto Comtiba Um Olhar 60.000,00 0,00 
 Convênio 4561 - Comtiba 141.453,90 0,00 

 Convênio SEDS Sec. Fam. . E  Desen. Social 547.729,76 0,00 
Convênio 489 2011 SEDS 26.143,02 0,00 

Proj. MPU PAJ 130.2004.09 503.255,32 0,00 
Proj. 14ª Vara De Delitos 19.705,40 0,00 

 Projeto Bazar Da Amizade 0,00                40.000,00  
Projeto Prog Bem Estar – CEDECA 0,00                27.500,00  

Projeto Criança Inv. Rec O Amanhã 0,00              108.664,63  
Convênio Com. Entidades Privadas 0,00                  9.252,92  

Projeto Comtiba  Asseg. Qual Vida 0,00              122.603,20  
Convênio Cuidar Para Crescer 0,00                31.545,60  

Itaipu – Qual. Vida E Bem Estar 0,00                27.186,55  
Projeto Bem Estar Da P F C/Def. 0,00              232.382,40  

Programa FNDE PDDE 2013 0,00                12.580,00  
Convênio Emenda Fed. Ministério da Saúde 0,00              186.418,49  

 Convênio Faz 0,00                92.400,00  
TOTAL R$ 6.371.089,49  R$  4.756.863,72  

 

 

l) RECEITAS DE DOAÇÕES 

A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, totalizando em 

2014 o valor de R$ 4.278.377,38. 

 

DOAÇÕES 2014 2013 
Doações de Benefícios  1.441.921,58          1.466.277,54  

Doações de Entidades Privadas   415.251,46 0,00  

Doações de Particulares    2.020.858,34          1.972.720,15  

Doações Voucher´s Condor 56.000,00 0,00  

Doações Copel    344.346,00                57.272,00  



 
 

Diversas 0,00                31.106,24  
TOTAL R$ 4.278.377,38 R$ 3.527.375,93 

 

 

j) RECEITAS DE ATIVIDADES  

A entidade recebeu receitas de atividades, totalizando em 2014 o valor de 

R$ 5.430.182,83. 

 

RECEITA DE ATIVIDADES  2014 2013 
Bazar de Roupas 544.682,25 0,00 

Bazar de Móveis  1.198.875,05 0,00 

Campanha e Eventos 3.686.625,53          6.034.218,36  
TOTAL R$ 5.430.182,83 R$ 6.034.218,36 

 

 

k) GRATUIDADES 

Todos os atendimentos realizados são gratuitos e sem qualquer 

discriminação da clientela. As gratuidades concedidas pela entidade, no 

ano de 2014 através de Projetos Sociais e Assistenciais, totalizaram um 

custo de R$ 11.456.943,06, sendo este composto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 1.106.910,25 

Vestuário 112.067,15 

Encargos Sociais 610.799,67 

Férias 473.534,98 

Planos de Saúde 71.629,86 

Medicamentos 269.091,00 

Salários e Ordenados 5.261.719,86 

13º Salário 448.411,90 

Serv. Gás 74.060,53 

Material Consumido 1.152.923,12 

Médicos 91.138,45 

INSS 1.784.656,29 

Total 11.456.943,06 



 
 

a. ISENÇÃO USUFRUÍDA 

 

O valor da Isenção da cota patronal da previdência social usufruída pela 

entidade no ano de 2014 foi de R$ 1.784.656,29 sendo este valor 

correspondente a 20% da quota patronal do INSS, mais 1% RAT e 5% 

terceiros sobre Folha de Pagamento, atendendo assim ao estipulado pela 

legislação e também inferior ao valor custo das gratuidades concedidas. 

 

IV. APURAÇÃO DO RESULTADO 

 O resultado é apurado pelo regime de competência. 

a. RECEITAS  

  As receitas são apuradas pelo regime de competência e mediante 

documentação idônea. 

b. DESPESAS 

As despesas são registradas pelos seus valores originais, e de acordo com 

a sua competência, e referem-se a gastos necessários à manutenção das 

atividades da entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeno Cotolengo do Paraná (Dom Orione)                                Link Contábil Ltda 

             Rodinei Carlos Thomazella                                     Fernando Luis Mazur 

                           Presidente                                                       Contador 

                CPF 027.874.578-43                                                   CRC-PR 045.321/O-0 
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