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Abade completa 25 anos em mosteiro 
Neste sábado (26), às 16h30, em 

sua nova sede no distrito de Itai-
acoca, os monges beneditinos da 
Abadia da Ressurreição estarão co-
memorando os 25 anos da bênção 
abacial de Dom André Martins. São 
esperados abades, abadessas, mon-
jas e monges amigos de todos os lu-
gares do Brasil e do exterior. Perto 
de 500 convites foram enviados. 
A celebração será conduzida por 
Dom Bernardino, Ferreira da Costa, 
abade do mosteiro de Singeverga, 
em Portugal. 

Em 1997, o Mosteiro da Ressur-
reição foi elevado à condição de 
Abadia, pela Santa Sé. Com isso, foi 
preciso realizar a eleição do primeiro 
abade. Dom André Martins, que já era 
o superior do mosteiro, foi eleito e 
empossado, no dia 5 de setembro de 
1997. No dia 30 de novembro de 1997 
ele foi abençoado ‘abade’ pelo então 
bispo de Ponta Grossa, Dom Murilo 
Krueger. Este ano, Dom André com-
pleta 25 anos como abade do mostei-
ro e 32 como superior, já que passou 
seis anos como prior. “Infelizmente, 
Dom Murilo não poderá se fazer pre-
sente, mas foi convidado um abade 
de Portugal muito amigo e amigos es-
palhados pelo Brasil todo já deram o 

Dom André, Dom Sergio Arthur, Dom Mateus e Dom João Paulo        
celebram data e realizações conquistadas  na Abadia da Ressurreição 

seu ‘sim’. Vai haver um número gran-
de de participantes. E é aberto a comu-
nidade”, comenta Dom André. 

 
FESTIVIDADE 
“Essa celebração significa muito 

porque são 25 anos de serviços à co-
munidade. O abade é mais do que 
um superior administrativo. Ele tem 
a função de paternidade; de manei-

ra que, praticamente, todos os mon-
ges foram formados por mim, exce-
to o que veio comigo de São Paulo 
para a fundação, Dom Mateus (de Sal-
les Penteado). Hoje, não é tão comum 
encontrar um abade que fique tanto 
tempo no cargo. Eu estou aqui em 
Ponta Grossa desde a fundação. Deus 
me deu a graça de estar à frente da co-
munidade”, destaca. 
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giro rápido

Hemonúcleo dobra 
doações após obras  

’Ônibus da Vacina’ 
recebe população 

A Secretaria estadual da Saúde fina-
lizou a reforma e ampliação do He-
monúcleo Regional de Ponta Gros-
sa. O investimento, de mais de R$ 
1 milhão, possibilitou aumentar no 
número de doações de sangue para 
atendimento à região dos Campos 
Gerais. Com as adequações de espa-
ço físico e aquisições de novos equi-
pamentos e mobiliários, a média de 
atendimentos dobrou, passando 40 
para 80 doações por dia. Cada doação 
pode ajudar e beneficiar até quatro 
pessoas. Em 2021, a unidade atendeu 
11,9 mil doadores, produzindo mais 
de 28 mil hemocomponentes. 

O ‘Ônibus da Vacina’, da Prefei-
tura Municipal de Ponta Grossa 
(PMPG), estará atendendo a popu-
lação neste fim de semana. A ini-
ciativa do Poder Executivo visa a 
ampliar o acesso das pessoas as va-
cinas, inclusive contra a covid-19. 
Confira abaixo como fica a progra-
mação: sábado, 26 de novembro, es-
tará na rua Dom Pedro II, nº 531, 
Nova Rússia, com vacinação contra 
o coronavírus e de rotina. O aten-
dimento será das 9h às 11h30; do-
mingo, 27 de novembro. estará na 
Praça Barão do Rio Branco, no Cen-
tro, das 8h às 12h. 

PG construirá novo CMEI de 
R$ 4,6 mi para 200 crianças 

Prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, secretário de Infraestrutura, 
Henrique Palermo do Vale, e vereadora da cidade, Missionária Adriana 

Espaço atenderá 200 alunos em tempo integral em Ponta Grossa. Centro Municipal é a oitava 
unidade educacional anunciada pela chefe do Poder Executivo, Elizabeth Silveira Schmidt 
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A prefeita de Ponta Grossa, 
Elizabeth Silveira Schmidt 
(PSD), anunciou nessa sexta-

feira (25), a construção de mais um 
Centro Municipal de Educação Infan-
til (CMEI), desta vez para atender 
a comunidade do Núcleo San Mar-
tin, Jardim Royal e localidades pró-
ximas, que apresentam crescimento 
populacional. O novo CMEI será des-
tinado a atender até 200 alunos em 
tempo integral, com investimento es-
timado em R$ 4,6 milhões. 

Esta foi a oitava unidade educa-
cional para atendimento da Educa-
ção Infantil anunciada pela prefei-
ta de Ponta Grossa. Até esta sexta-
feira (25), já foram também lança-
das ou iniciadas as obras de novas 
unidades para a Educação Infantil 
no Núcleo 31 de Março, Vila Hil-
gemberg, Vila Izabel, Recanto Bra-
sil, Santa Marta, Núcleo Rio Verde e 
Parque Nossa Senhora das Graças. 

“Com esta nova unidade, aten-
deremos as famílias do San Mar-
tin, Jardim Tropeiros, Vila Dal Col e 
também do Jardim Royal, entre ou-

COMPROMISSO 

Secretária parabeniza trabalhos 
Para a secretária da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, Si-
mone Pereira Neves, a Prefeitura está trabalhando com agilidade para levar 
a Educação Infantil a todas as crianças do Município, desde a creche, uma 
vez que a demanda obrigatória, a partir dos 4 anos, já é totalmente atendi-
da. “Este é um processo em que estamos avançando muito e buscando o 
atendimento de 100% da nossa demanda, criando novas vagas”, disse. 

tros locais. O CMEI será localizado 
bem no encontro entre as comuni-
dades, de fácil acesso e próximo da 
casa das crianças. Já estamos dando 
início ao processo licitatório, assim 
como das outras unidades anunci-
adas, para que possamos oferecer 
estas novas vagas o quanto antes”, 
revelou a prefeita. 

 
MODELO 
Conforme o secretário da Secre-

taria Municipal de Infraestrutura e 
Planejamento (SMIP) de Ponta Gros-
sa, Henrique do Vale, as novas uni-
dades seguirão modelo já implanta-
do em Ponta Grossa. “É um padrão 
que funcionou em nossa cidade e 
que oferece excelentes resultados 
educacionais e operacionais. Já es-
tamos dando início ao processo e 
certamente teremos as obras inicia-
das e realizadas ao longo do próxi-
mo ano”, considerou. 

Durante o anúncio da obra da 
Prefeitura Municipal, Elizabeth es-
teve acompanhada da vereadora 
Missionária Adriana (SD). No total, 
até agora, as novas construções re-
presentam a criação de 1,3 mil vagas 
para a Educação Infantil, que aten-
de crianças de até 6 anos – do Berçá-
rio até o Infantil V. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n.º 131/2022 – Processo n.º 031106 – GMS PE nº 

2402/2022; Objeto: Aquisição de hélio líquido para o Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital Universitário 

Materno Infantil. Valor máximo: R$ 179.295,00. Recebimento das 

propostas: até 09h00min de 09/12/2022. Início da Sessão Pública: às 10h00 

de 09/12/2022. O edital e seus anexos com as especificações detalhadas do 

objeto, bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser 

consultados no site www.licitacoes-e.com.br (n.º da Licitação: 975695). 

Ponta Grossa, 25 de novembro de 2022. Faylon Luiz Camargo, 
Pregoeiro. 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n.º 142/2022 – Processo n.º 031107 – GMS PE nº 

2406/2022; Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para o 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital 

Universitário Materno Infantil. Valor máximo: R$ 626.276,54. 

Recebimento das propostas: até 09h00min de 09/12/2022. Início da Sessão 

Pública: às 10h00 de 09/12/2022. O edital e seus anexos com as 

especificações detalhadas do objeto, bem como os resultados de todas as 

fases desta licitação poderão ser consultados no site www.licitacoes-

e.com.br (n.º da Licitação: 975737). Ponta Grossa, 25 de novembro de 

2022. Patrícia Machado dos Santos, Pregoeira. 


