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11..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

ABRANGÊNCIA: estadual 

1.1 DADOS CADASTRAIS 

 Nome: Associação Amigos do Hospital de Clínicas – AAHC  

 CNPJ: 79.698.643/0001-00 

 Endereço: Avenida Agostinho Leão Junior, 336 - Alto da Glória. CEP 80.030-110 

 Telefone: 3091-1000   Fax: (41) 3091-1013    e-mail: amigos@amigosdohc.org.br 

 Responsável Técnico: Sheila Meneghette - Analista de Projetos 

         email: sheila@amigosdohc.org.br  telefone: (41) 3091-1014   

 Internet: www.amigosdohc.org.br  

 Responsável: José Toaldo Filho  Função: Presidente 

1.2 VALOR DO PROJETO 

 R$ 3.428.160,27 (Três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e sessenta reais e 

vinte e sete centavos) 

1.3 NOME DO PROJETO 

PROJETO HC DEDICA - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

  

22..  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

Enfrentamento a violência; 

Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária; 

 

mailto:amigos@amigosdohc.org.br
http://www.amigosdohc.org.br/
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O presente projeto tem como objetivo a profissionalização e conseqüente ampliação, 

instrumentalização e criação de meios de sustentação do Programa HD DEDICA, com 

aumento dos dias para atendimento e o consequente aumento de atendidos, excluídos da 

assistência, atualmente, em grande demanda reprimida. Propõe planejamento para 

expansão do atendimento para um número 300 % maior de crianças e adolescentes em 

situação de risco para violência grave e dos envolvidos nesta violência, com foco na 

doméstica e autoagressão. Tem como objetivo principal a interrupção da situação de 

violência e a minimização de seu impacto para estes seres em peculiar fase de 

desenvolvimento e a capacitação de líderes comunitários para detecção do problema. 

Assim, o Projeto para o Programa HC DEDICA propõe a expansão da assistência 

interdisciplinar a crianças e adolescentes vítimas de violência grave, e minimização das 

sequelas, como recuperação do desenvolvimento neuro psicomotor e da defasagem do 

aprendizado, bem como o tratamento dos consequentes danos físicos, psíquicos, éticos e 

morais. 

Ademais, com vistas à melhoria da prevenção, diagnóstico e tratamento da violência, o 

Projeto tem também como público alvo, os órgãos de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, através de medidas de divulgação, orientação, oferecimento de estágios e 

capacitação para os Conselheiros Tutelares de Curitiba e Região Metropolitana e órgãos 

afins. 

Para atingir os objetivos necessita de apoio para: - compra e adequação de local para 

expansão para atendimento diário; - contratação de profissionais capacitados para 

atendimento, administração e manutenção do programa; - informatização do sistema de 

atendimento e criação de banco de dados; - aquisição dos equipamentos necessários: 

mobiliário, médico e psicológico, eletrônico, didático, lúdico para psicoterapia e 

brinquedoteca; - desenvolvimento de curso anual de capacitação para Conselheiros 

Tutelares e outros ligados à defesa dos direitos da criança e do adolescente; - elaboração de 
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folders, cartazes e cartilhas para divulgação do Programa e também da prevenção, 

diagnóstico e acompanhamento das situações de violência na infância e adolescência; 

criação e manutenção de site para divulgação do programa com utilização da mídia 

eletrônica e também a televisiva e espontânea. 

Com a divulgação e expansão dos meios para orientação e instrumentalização científica 

sobre o objeto do Programa HC DEDICA, pretende se colocar como um modelo viável e 

resolutivo para assistência integral a situações de violência grave na infância e adolescência. 

Trata-se de um projeto para garantia de direitos da criança e do adolescente que visa à 

ampliação e instrumentalização de programa de atendimento a crianças e adolescentes 

vítimas de violência grave, com foco especial na Violência Doméstica e na Autoagressão – 

Programa HC DEDICA – Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Para atendimento a essa população de crianças 

e adolescentes vítimas de violência, excluídos ou desviados do tratamento e proteção que 

necessitam, estruturou-se o Programa HC DEDICA, visando suprir, ao menos parcialmente, 

uma carência de assistência e de formação na área da infância e adolescência.   

Hoje o projeto é mantido por doze profissionais voluntários das áreas da pediatria, 

psicologia e psicanálise, com apoio de profissionais da área do direito e assistência social, e 

das especialidades médicas do Hospital de Clínicas da UFPR. As instalações para 

atendimento são cedidas pelo hospital em apenas um dia na semana, quando são recebidas 

cerca de trinta a cinquenta pessoas, entre crianças, adolescentes e suas famílias ou 

responsáveis, entre eles, os agressores.  

Nos seus cinco anos de funcionamento foram atendidos mais de mil e seiscentas 

pessoas em situação de violência grave. Os casos são encaminhados pelos serviços médicos 

do próprio Hospital e pelas instituições de defesa e proteção da infanto-adolescência, como 

as Varas da Infância e Juventude, Varas de Crimes contra criança e adolescente, delegacias, 

Conselhos Tutelares e outros. Mantém este atendimento há cinco anos, desde 2007, 

quando iniciaram seus trabalhos como proposta de tese de doutorado, ligado ao programa 
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de Pós Graduação da Universidade Federal do Paraná.  Foi criado, inicialmente, como 

projeto de extensão registrado no PROEC, com a finalidade de elucidação diagnóstica das 

situações com risco para violência grave e desencadeamento de medidas de proteção legal, 

além da manutenção de assistência médica e psicoterapêutica das vítimas, responsáveis e 

agressores. É responsável ainda pela elaboração de relatórios e laudos periciais, por 

nomeação judicial. Ademais, de forma indireta, o Programa HC DEDICA tem exercido um 

papel inovador em tecnologia social, ao divulgar temas ligados à infância e adolescência. 

No futuro, o projeto pretende se expandir para um centro formador, para estagiários da 

medicina, direito, psicologia, serviço social, enfermagem, justiça, segurança e educação e 

também em instrumento de orientação e capacitação direta de profissionais atuantes nas 

áreas de assistência à saúde, educação, segurança e justiça.  

  

33..  BBRREEVVEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDAA  RREEAALLIIDDAADDEE  

3.1 PROBLEMAS 

O presente projeto tem como objetivo a profissionalização e conseqüente ampliação, 

instrumentalização e criação de meios de sustentação do Programa HD DEDICA, com 

aumento dos dias para atendimento e o consequente aumento de atendidos, excluídos da 

assistência, atualmente, em grande demanda reprimida. Propõe planejamento para 

expansão do atendimento para um número 300 % maior de crianças e adolescentes em 

situação de risco para violência grave e dos envolvidos nesta violência, com foco na 

doméstica e autoagressão. Tem como objetivo principal a interrupção da situação de 

violência e a minimização de seu impacto para estes seres em peculiar fase de 

desenvolvimento e a capacitação de líderes comunitários para detecção do problema. 

Assim, o Projeto para o Programa HC DEDICA propõe a expansão da assistência 

interdisciplinar a crianças e adolescentes vítimas de violência grave, e minimização das 

sequelas, como recuperação do desenvolvimento neuro psicomotor e da defasagem do 
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aprendizado, bem como o tratamento dos consequentes danos físicos, psíquicos, éticos e 

morais. 

Ademais, com vistas à melhoria da prevenção, diagnóstico e tratamento da violência, o 

Projeto tem também como público alvo, os órgãos de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, através de medidas de divulgação, orientação, oferecimento de estágios e 

capacitação para os Conselheiros Tutelares de Curitiba e Região Metropolitana e órgãos 

afins. 

Para atingir os objetivos necessita de apoio para: - compra e adequação de local para 

expansão para atendimento diário; - contratação de profissionais capacitados para 

atendimento, administração e manutenção do programa; - informatização do sistema de 

atendimento e criação de banco de dados; - aquisição dos equipamentos necessários: 

mobiliário, médico e psicológico, eletrônico, didático, lúdico para psicoterapia e 

brinquedoteca; - desenvolvimento de curso anual de capacitação para Conselheiros 

Tutelares e outros ligados à defesa dos direitos da criança e do adolescente; - elaboração de 

folders, cartazes e cartilhas para divulgação do Programa e também da prevenção, 

diagnóstico e acompanhamento das situações de violência na infância e adolescência; 

criação e manutenção de site para divulgação do programa com utilização da mídia 

eletrônica e também a televisiva e espontânea. 

3.2 OPORTUNIDADES 

Com a divulgação e expansão dos meios para orientação e instrumentalização científica 

sobre o objeto do Programa HC DEDICA, pretende se colocar como um modelo viável e 

resolutivo para assistência integral a situações de violência grave na infância e adolescência. 

Trata-se de um projeto para garantia de direitos da criança e do adolescente que visa à 

ampliação e instrumentalização de programa de atendimento a crianças e adolescentes 

vítimas de violência grave, com foco especial na Violência Doméstica e na Autoagressão – 

Programa HC DEDICA – Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Hospital de 
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Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Para atendimento a essa população de crianças 

e adolescentes vítimas de violência, excluídos ou desviados do tratamento e proteção que 

necessitam, estruturou-se o Programa HC DEDICA, visando suprir, ao menos parcialmente, 

uma carência de assistência e de formação na área da infância e adolescência.   

Hoje o projeto é mantido por doze profissionais voluntários das áreas da pediatria, 

psicologia e psicanálise, com apoio de profissionais da área do direito e assistência social, e 

das especialidades médicas do Hospital de Clínicas da UFPR. As instalações para 

atendimento são cedidas pelo hospital em apenas um dia na semana, quando são recebidas 

cerca de trinta a cinquenta pessoas, entre crianças, adolescentes e suas famílias ou 

responsáveis, entre eles, os agressores.  

Nos seus cinco anos de funcionamento foram atendidos mais de mil e seiscentas 

pessoas em situação de violência grave. Os casos são encaminhados pelos serviços médicos 

do próprio Hospital e pelas instituições de defesa e proteção da infanto-adolescência, como 

as Varas da Infância e Juventude, Varas de Crimes contra criança e adolescente, delegacias, 

Conselhos Tutelares e outros. Mantém este atendimento há cinco anos, desde 2007, 

quando iniciaram seus trabalhos como proposta de tese de doutorado, ligado ao programa 

de Pós Graduação da Universidade Federal do Paraná.  Foi criado, inicialmente, como 

projeto de extensão registrado no PROEC, com a finalidade de elucidação diagnóstica das 

situações com risco para violência grave e desencadeamento de medidas de proteção legal, 

além da manutenção de assistência médica e psicoterapêutica das vítimas, responsáveis e 

agressores. É responsável ainda pela elaboração de relatórios e laudos periciais, por 

nomeação judicial. Ademais, de forma indireta, o Programa HC DEDICA tem exercido um 

papel inovador em tecnologia social, ao divulgar temas ligados à infância e adolescência. 

No futuro, o projeto pretende se expandir para um centro formador, para estagiários da 

medicina, direito, psicologia, serviço social, enfermagem, justiça, segurança e educação e 

também em instrumento de orientação e capacitação direta de profissionais atuantes nas 

áreas de assistência à saúde, educação, segurança e justiça.  
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44..  PPÚÚBBLLIICCOO  

O público alvo do projeto para assistência interdisciplinar serão crianças e adolescentes em 

situação de risco para violência grave, de todas as idades, culturas, raça e condição social. 

Está ligado à prevenção e diagnóstico precoce da violência e inclui populações de maior 

risco, como as crianças e adolescentes com deficiências e filhos de casais envolvidos com 

violência de gênero ou doméstica, bem como crianças nascidas de mãe ou pais 

adolescentes.  

As crianças e adolescentes continuarão a ser encaminhadas pelas especialidades pediátricas 

do Hospital de Clínicas de Curitiba, pelos Conselhos Tutelares, Varas de Infância e 

Juventude, Vara de Crimes contra Criança e Adolescente, NUCRIA, escolas e outros órgãos 

de assistência à infanto adolescência. 

PROJEÇÃO DE NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO ANO  

  

55..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Tem como objetivo geral profissionalizar, ampliar, instrumentalizar e sustentar 

atendimento já estabelecido à infanto- adolescência no Programa HC DEDICA - Programa de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Hospital de Clínicas da UFPR, 

reconhecido pela comunidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente como 

programa modelo de assistência interdisciplinar a situações de violência grave na infância e 

adolescência. Visa o aumento em 300 % do numero de atendidos, a dar conta de grande 

Crianças 

0 – 6 

Crianças 

07-11 

Crianças 

(12-14) 

Adolescentes 

15 – 17 

Jovens 

18 - 29 

Adultos 

30 - 59 

Idosos 

60 e + 

TOTAL 

800 1500 1500 1600 2800 1900 400 19.340 

24 MESES 
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demanda reprimida, nas áreas da assistência médica, psicoterapêutica, social e legal, com 

vistas a interromper a situação de violência e minimizar as sequelas, a favorecer um 

desenvolvimento físico e psíquico saudável a centenas de crianças e adolescentes.  

Propõem a evolução do Programa atual, com atendimento em apenas um dia por 

semana, para atendimento diário e consequente aumento do número de atendidos para 30 

a 40 crianças, adolescentes, responsáveis e agressores em quatro dias da semana, todos os 

meses do ano. Visa também o registro sistemático dos atendimentos e resultados, com a 

criação de banco de dados para acompanhamento dos casos, supervisão dos atendimentos 

e da evasão, com desencadeamento de medidas de busca ativa. Propõe o aumento das 

ações de sensibilização e capacitação do poder público, profissionais voltados à saúde, 

educação e garantias de direito, e também da população em geral sobre o tema violência na 

infância e adolescência, para melhoria da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento 

adequado. Para tal, desenvolverá um plano de capacitação voltado a defensores de direitos 

da criança e adolescentes e de comunicação do projeto e suas ações. Prevê a criação de um 

site, elaboração de folders e cartazes, divulgação em mídia televisiva (Programa sem 

Brincadeira da UFPR TV), mídia espontânea e participações como palestrantes e 

conferencistas em congressos e outros eventos científicos. 

O Programa HC DEDICA atua na garantia dos direitos da criança e do adolescente desde 

2007 e o Projeto HC DEDICA visa a profissionalização e conseqüente ampliação de suas 

ações de assistência interdisciplinar de atendimento direto e desencadeamento de medidas 

de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência grave. 

Propõe ainda a sensibilização do poder público e sociedade em geral para o tema e a 

capacitação de profissionais ligados ao atendimento nas áreas da saúde, educação, ação 

social, jurídica e de garantia de direitos da criança e do adolescente para o tema. Visa além 

da melhoria da assistência geral a crianças e adolescentes em situação de risco de violência, 

o fortalecimento do Programa, com envolvimento de maior número de parceiros para 

alcance de sua sustentação econômica e organizacional e a melhoria da prevenção e 

diagnóstico da violência na infância e adolescência.  
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        Para atendimento a essa população de crianças e adolescentes vítimas de violência 

grave, excluídos ou desviados do tratamento e proteção que necessitam, estruturou-se o 

Programa HC DEDICA, através de trabalho voluntário de profissionais capacitados, visando 

suprir, ao menos parcialmente, uma carência de assistência e de formação nesta área da 

infância e adolescência, recebe de 2 a 5 casos novos por semana e mantêm outros 30 a 40 

atendimentos de crianças e adolescentes em situação de violência grave, bem como suas 

famílias entre irmãos responsáveis e, entre estes, também seus agressores. Para cada 

vítima, tem-se a avaliação e acompanhamento terapêutico de, ao mínimo, outras duas a 

três pessoas envolvidas. 

Oferece assistência médica, psicoterapêutica, social e de orientação legal para todos, 

com cerca de 250 a 300 novos pacientes por ano. Nestes cinco anos de funcionamento, 

prestou atendimento a mais de mil e seiscentas pessoas.  

Promove a educação continuada de profissionais que atuam na área da infância e 

adolescência, hoje em especial, os pós-graduandos em pediatria da Universidade Federal do 

Paraná e estagiários da área da Psicologia e Direito, para melhoria do diagnóstico e 

enfrentamento das situações de violência na infância e adolescência.  

Tem atuado na prevenção, orientação, proteção, assistência e provimento de 

instrumentos legais para defesa da criança e do adolescente, como também no combate a 

outras formas de violência, como o trabalho infantil e exploração sexual.  

Os casos são encaminhados pelos serviços médicos, especialmente pediátricos, do 

próprio Hospital e pelas instituições de defesa e proteção da infanto-adolescência, como as 

Varas da Infância e Juventude, de Família, de Crimes contra Criança e Adolescente, 

Delegacias, Conselhos Tutelares e outros. Estas instituições mantém parceria tanto para 

encaminhamentos ao HC DEDICA como para acompanhamento dos casos do próprio 

Programa. 
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O Programa HC DEDICA tem divulgado essa realidade e propostas de enfrentamento á 

violência contra crianças e adolescentes, bem como de gênero, em programa próprio, da 

televisão da UFPR – Sem Brincadeira - existente há cinco anos, com frequência semanal, 

difundido à várias capitais e municípios brasileiros. 

 Definições do objeto do projeto – violência contra crianças e adolescentes:  

Define-se violência ou abuso contra a criança ou adolescente como toda ação ou 

omissão, por parte de adulto ou adolescente com maturidade física e ou psíquica mais 

adiantada, que tem a intenção, consciente ou não, de lhe provocar dor, seja ela física ou 

emocional. Quando este agressor mantém com a criança ou adolescente algum vínculo de 

responsabilidade, parentesco, dependência, convivência, afeto ou confiança, caracteriza-se 

o crime de Maus tratos.  

Na infância e adolescência, a violência mais frequente é a que ocorre dentro das 

próprias residências, sendo os agressores mais comuns os pais, ou aqueles que ocupam seu 

lugar, como madrastas, padrastos, companheiros, seguidos pelos avós, tios, padrinhos, 

irmãos mais velhos e outros do núcleo de convivência da criança, chamada de Violência 

Doméstica.  

Segue-se a essa a Autoagressão, com a adoção de ações ou atitudes lesivas do indivíduo 

para consigo mesmo, que em crianças e adolescentes se caracteriza pela busca por eles, de 

forma constante, objetiva, inconsequente e progressiva, de situações de risco, ou da 

execução das atividades rotineiras de maneira frequentemente perigosa, ou ainda, pela 

necessidade, habitualmente inconsciente, de causar dor a si mesmo, sendo seu grau 

máximo, o suicídio. Trata-se de forma de autopunição crianças e adolescentes que trazem 

consigo as marcas do sofrimento por acreditarem não terem sido suficientes para o amor 

dos pais, ou terem sido levados a crer que foram causa dos seus fracassos e frustrações, 

necessidade esta gerada habitualmente por culpas de situações negativas vivenciadas, seja  
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na violência direta, ou indireta nos conflitos entre o casal parental (Pfeiffer L. Tratado de 

Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, 2010).  

São jovens que adoecem com maior frequência, ou apresentam patologias de fundo 

alérgico de forma constante e de difícil tratamento, fracassam no aprendizado, machucam-

se através de cortes, tatuagens e “piercyngs” que chegam a alterar sua aparência e 

identidade, apresentam desvios alimentares, como a anorexia nervosa ou bulimia, usam 

substancias entorpecentes, cometem atos de delinquência, podendo chegar ao desejo de 

morte, com o suicídio. 

A violência contra a criança ou adolescente não reconhecida, impedida e ou não 

tratada, vai deixar marcas na estruturação da personalidade deste indivíduo, deixando 

falhas em suas conexões de memória, imprimindo valores distorcidos no seu psiquismo em 

desenvolvimento, conjunto este de danos que irão influenciar suas reações impulsos e 

escolhas para o resto de sua vida.  

Há que se considerar a violência contra crianças e adolescentes uma das matrizes 

formadoras de estruturas distorcidas de personalidade. Nestas, os caminhos para maltratar, 

no presente ou num futuro próximo, seus companheiros de escola, seus irmãos, parentes, 

amigos, seus filhos do amanhã, ou mesmo, desconhecidos anônimos, pequenos grupos ou 

grandes populações, estariam sendo construídos.  

No entanto, muito poucos são os programas de assistência às vítimas que conseguem 

sobreviver à violência, especialmente para crianças e adolescentes, que tem a Violência 

Doméstica e Autoagressão consequente a esta, como as apresentações mais frequentes. 

São vítimas de traumas intencionais físicos, psíquicos e ou sexuais, em vários níveis de 

gravidade, até o risco de morte, mantidas como reféns indefesos de seus agressores. O 

conteúdo sobre diagnóstico e tratamento da violência ainda não faz parte da maioria das 

grades curriculares da graduação e pós-graduação das áreas da saúde, direito. 

 



                          ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS – AAHC  

__________________________________________ 
      

 
Avenida Agostinho Leão Júnior, 336 – Alto da Glória - Curitiba/PR 

Fone: 41 3091-1000/Fax: 41 30191-1013 – www.amigosdohc.org.br - amigosdohc@amigosdohc.org.br  
 

 

13 

Epidemiologia: 

O Brasil tem hoje a violência e os acidentes (causas externas) como a maior causa de 

mortalidade acima do primeiro ano de vida, até os 39 anos (DATASUS 2009).  Dos que 

sobrevivem, muitos poderão levar sequelas físicas e sempre psicológicas para o resto de 

suas vidas, tanto mais grave quanto mais precoce, intensa e duradoura a violência sem 

tratamento. 

Dados preliminares da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná mostram que nos anos 

de 2010 e 2011 foram notificados no Paraná, 8.775 casos de violência (3.237 em 2010 e 

5.538 casos em 2011). Destes, 3.971 (45%) são de agressão contra crianças e adolescentes, 

dados estes que ainda não expressam a realidade da violência no Paraná, pois a notificação 

nos serviços de saúde não está implantada em todos os municípios do estado (SESA. PR). 

Doze casos de violência contra crianças e adolescentes chegam todos os dias à rede 

pública de Curitiba, formada por hospitais, creches, escolas e postos de saúde (SMS, 2011).  

Para enfrentamento desta realidade que permanece até os dias de hoje e atendimento 

a esta população, iniciou-se um projeto em 1998, com a participação de várias instituições 

governamentais e sociedade científica (Sociedade Paranaense de Pediatria) que criou o 

Programa Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco para Violência. 

A partir desses atendimentos foi evidenciado um grande número de crianças e adolescentes 

vítimas de violência grave e gravíssima, com diagnósticos tardios ou inexistentes.  

Com notificações registradas em banco de dados do setor de epidemiologia da 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba desde 2002, tem-se, em dez anos, 34.610 

notificações de violência contra crianças e adolescentes em todos os níveis de gravidade. No 

ano de 2011 foram 5371 registros (FONTE: CE/SMS).  Destes, estima-se que cerca de 30 % 

correspondam a casos graves e gravíssimos.   Estes permaneciam nas redes de atendimento 

à saúde e educação, sendo diagnosticados e tratados por distúrbios de comportamento e  
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atrasos de escolaridade, como se responsáveis fossem pelos seus sintomas de sofrimento 

decorrentes da violência a que são submetidos. Tratados como incapazes, delinquentes e 

até mesmo doentes mentais, evoluem para o fracasso da aprendizagem e da vida relacional, 

assumindo finalmente na idade adulta, os desvios de diagnósticos e de tratamentos que lhes 

forma impostos.  

66..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA 

O Programa HC DEDICA presta assistência interdisciplinar a crianças e adolescentes 

vítimas de violência grave, seja pela apresentação da violência doméstica, institucional, 

urbana, autoagressão e de suas formas mais atuais, como do Bulliyng, Violência Química, 

Violência via internet e meios de comunicação virtual, desde 2007. Está descrito nos 

manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre violência na infância e adolescência e do 

Ministério da Saúde, como na “Linha de cuidado para crianças, adolescentes e famílias em 

situação de risco para violência”, como modelo de atendimento.  

Tem sido buscado pelos órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, 

como Conselheiros Tutelares e Juizados, para embasamento da definição das condutas a 

serem tomadas a cada situação de violência grave. Foi sistematizado e registrado através de  

tese de mestrado (Pfeiffer L. Perfil epidemiológico da violência contra crianças e 

adolescência na cidade de Curitiba, 2006 - UFPR) e de doutorado (Pfeiffer L. Método de 

Classificação dos Níveis de Gravidade da Violência na Infância e Adolescência, 2011 – UFPR). 

É reconhecido como projeto de tecnologia social inovadora, visto a possibilidade de busca 

de orientação, diagnóstico e tratamento pela comunidade científica, da saúde, educação e 

do campo jurídico, com troca de atendimento pela sustentação educacional e legal. 

Necessita apoio para sua ampliação, instrumentalização e criação de meios de 

sustentabilidade, com vistas a aumentar em até 300% o número de atendimentos do 

Programa HC DEDICA, para crianças e adolescentes vítimas de violência grave, responsáveis 

e agressores. Assim, propõem:  

1- Identificação e compra de um imóvel, próximo ao Hospital de Clínicas para ampliação do 

atendimento para cinco dias na semana, mantendo-o ligado ao sistema da Universidade 
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Federal do Paraná, com acesso aos prontuários dos pacientes, além do suporte de outras 

especialidades médicas. Nos primeiros sessenta dias será feita uma identificação de imóvel 

e sua adequação para os atendimentos propostos.  

2- Proceder-se-á à estruturação de salas de consultórios médicos e psicoterapêuticos, com a 

devida privacidade de som e imagem, em ambiente acolhedor, além de salas para 

entrevistas sociais e da área do direito, brinquedoteca, recepção, salas de administração, 

sala de reuniões, sala de aula e de supervisão psicoterapêutica em grupo e individual. 

3- Serão contratados profissionais capacitados para assistência a situações de violência na 

infância e adolescência, das áreas da pediatria, psicologia, psicanálise, serviço social, para 

oito horas de atendimento diário. 

4- Para organização e monitoração do atendimento, será contratada equipe suporte 

administrativo e de informática. 

5- Contratação de profissionais para manutenção física diária do espaço e funcionamento. 

6- Contratação de desenvolvimento de sistema de ligação com o programa de informática do 

Hospital de Clínicas, para manutenção dos agendamentos e acesso aos prontuários, registro  

e acompanhamento dos atendimentos, acesso a agendamentos de outras especialidades e a 

solicitação de exames laboratoriais. 

7- Criação de sistema de banco de dados para formulação de indicadores, prontuário 

eletrônico e monitoração dos atendimentos, com possibilidade de agendamentos e controle 

de presença, ausência e evasão, para desencadeamento das medidas de busca ativa e 

notificação aos órgãos de defesa dos direitos. 

8- Contratação de técnico em informática para alimentar o sistema, manutenção de 

prontuários eletrônicos, organização de relatórios a serem enviados às instituições de 

defesa e proteção à infância, como Delegacias e Varas da Infância. 

9-  Compra de equipamentos eletrônicos e de informática, como telefones, computadores e 

impressoras para secretaria, administração e consultórios, bem como para o banco de 

dados. 

10- Organização criação de sistema de monitoramento do atendimento e continuidade do 

tratamento, evitando as evasões ou possibilitando a busca ativa dos faltantes. 
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11- Criação de site e página na internet, com alimentação contínua, sobre o Programa HC 

DEDICA, com indicação da população alvo, qual o sistema para encaminhamentos das 

vítimas, atendimentos oferecidos e orientações para o público em geral e, de forma 

específica, para profissionais da área, sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento das 

situações de violência na gravidez, infância e adolescência. 

12- Capacitação e atualização de 60 profissionais da área de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, como os Conselheiros Tutelares e das Varas de Infância e Juventude, em dois 

cursos de 30 horas, sobre meios de identificação, tratamento e desencadeamento de 

medidas legais de proteção, como também sensibilizar sobre as repercussões da violência 

em seres em especial fase de desenvolvimento. 

13- Divulgação do Projeto e Programa HC DEDICA através de folders, cartazes, cartilhas, mídia 

virtual e espontânea, do programa Sem Brincadeira, e participações em Congressos e 

eventos científicos, sobre os temas infância e adolescência, apresentações da violência, 

prevenção, diagnóstico e tratamento. 
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66..11..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  

 

Ampliação, instrumentalização e criação de meios de sustentação do Programa HC 

DEDICA, programa de assistência integral a crianças e adolescentes em situação de 

violência grave. 

Objetivo Específico  Ação  Resultado esperado  

1- Ampliar para cinco dias 

na semana, 

instrumentalizar, organizar 

e monitorar o atendimento 

das crianças e 

adolescentes em situação 

de violência grave, 

incluindo família e entre 

ela, o agressor com equipe 

interdisciplinar de 

profissionais capacitados.  

 

A. Contratação de equipe 

de suporte administrativo.  

1. Atendimento de 30 a 40 

pessoas por dia, entre crianças, 

adolescentes e adultas 

envolvidos na situação de 

violência. 

B. Contratação de pessoas 

para manutenção física 

diária do espaço.  

C. Organização da 

manutenção do espaço e 

do atendimento adequado 

às crianças adolescentes e 

famílias. 

2- Local apropriado para exame 

clínico e pericial de crianças e 

adolescentes com suspeita de 

violência grave, bem como para 

atendimento psicoterapêutico, 

social e legal, preferencialmente 

próximo ao Hospital de Clínicas, 

para integração com os serviços 

administrativos, como aos 

prontuários e registros, e acesso 

às especialidades médicas da 

UFPR. 

D. Manutenção dos custos 

básicos dos atendimentos 

por dois anos 
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2- Informatizar o sistema 

de atendimento, com a 

criação de banco de dados, 

prontuário eletrônico, 

programa de agendamento 

e monitoramento para 

controle de evasão. 

A. Ligação ao sistema de 

informatização do Hospital 

de Clinicas, para 

manutenção do link e 

possibilidade de 

agendamentos, acesso a 

prontuários, requisição de 

exames e outros ligados 

aos serviços próprios do 

hospital e UFPR. 

B. Contratação de técnico 

em informática para 

alimentar o sistema. 

C. Compra de 

equipamentos eletrônicos 

de informática para banco 

de dados, sala de aulas e 

reuniões, secretaria e 

consultórios. 

1. Sistema de atendimento 

através de programa específico 

para o atendimento. 

2- Banco de dados e registros de 

atendimentos.  

3- Registros dos atendimentos, 

com a possibilidade de controle 

de agendamento. 

4-Prontuário eletrônico para 

elaboração dos relatórios e 

laudos periciais e futuro link 

com órgãos de defesa dos 

direitos. 

5-Monitoramento da 

frequência, faltas e evasão, com 

possibilidade de alerta e 

desencadeamento das crianças 

atendidas de busca e notificação 

necessárias aos órgãos de 

defesa legal. 

6-Desenvolvimento de estudos 
epidemiológicos e perfil da 
violência contra crianças e 
adolescentes, para 
sensibilização, para 
desenvolvimento de propostas 
ao poder público, quanto à 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento das situações de 
violência na infância e 
adolescência. 



                          ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS – AAHC  

__________________________________________ 
      

 
Avenida Agostinho Leão Júnior, 336 – Alto da Glória - Curitiba/PR 

Fone: 41 3091-1000/Fax: 41 30191-1013 – www.amigosdohc.org.br - amigosdohc@amigosdohc.org.br  
 

 

19 

3 - Divulgar o Projeto, 

como modelo viável e 

exequível para 

atendimento integral a 

vítimas de violência e 

órgão consultor e 

formador para 

enfrentamento da 

violência na infância e 

adolescência.  

A. Criação de site com 

dados sobre o Programa, 

população alvo, sistema de 

encaminhamentos e 

acesso. 

B- Criação de página para 

sistema de links sociais, 

para orientação sobre 

diagnóstico e 

encaminhamentos 

necessários nas situações 

de violência na infância e 

adolescência, em 

conteúdos específicos para 

profissionais e para 

população em geral. 

C- Sensibilização sobre o 

tema.  

D- Divulgação do 

programa.  

E- Manutenção do 

Programa Sem Brincadeira 

da UFPR TV. 

 

 

1. Divulgação do Programa 

2- Meios de acesso, diferenciado 

para profissionais e população 

em geral, a informações de 

utilidade pública sobre os temas 

crianças e adolescentes, 

violência - prevenção, 

diagnóstico e tratamento.  

3-Manter canal de troca de 

informações, em segredo de 

justiça, para orientação sobre 

diagnóstico e encaminhamentos 

necessários em situações de 

violência, com profissionais das 

áreas de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, como 

Conselhos Tutelares, Varas de 

Infância, delegacias e Defensoria 

Pública. 

4-Manter sistema de acesso à 

população para informações e 

orientações emergenciais frente 

a situações de violência (disque 

denuncia, Conselhos tutelares, 

Varas de Infância e 

Adolescência, Varas de Crimes, 

Delegacias e outros). 
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4- Sensibilizar, orientar, 

capacitar profissionais da 

área da infância e 

adolescência, em especial 

aos de defesa dos direitos 

da criança e do 

adolescente, sobre as 

formas da violência e suas 

repercussões em seres em 

especial fase de 

desenvolvimento. 

A. Desenvolvimento de 

dois cursos de 30 horas por 

ano, sobre o diagnóstico, 

acompanhamento e 

enfrentamento legal da 

violência para Conselheiros 

Tutelares e profissionais 

das áreas da segurança e 

justiça. 

B. Elaborar folders, 

cartilhas e cartazes para 

orientação sobre o tema 

violência. 

C. Participação em 

Congressos e eventos 

científicos como 

palestrantes, levando as 

experiências obtidas pelo 

Projeto. 

1. Capacitação de 80 

Conselheiros Tutelares de 

Curitiba e Região Metropolitana, 

nos dois apara melhoria da 

qualidade de atendimento a 

situações de risco para violência, 

em especial a doméstica.  

2- Melhoria da prevenção, 

diagnóstico precoce, notificação 

e tratamento das situações de 

violência com a distribuição de 

folders, cartazes e cartilhas em 

cursos e locais de atendimento a 

crianças e adolescentes, para 

prevenção, orientação, 

sensibilização e diagnóstico da 

violência. 

 

 6.1.2 QUEM COORDENARÁ O PROJETO E QUAL SERÁ A EQUIPE TÉCNICA? 

 

Composição da equipe do Projeto 

Nome Função no 
Projeto 

Formação 
Profissional 

Natureza 
do vínculo 

Carga 
horária 
semanal 

Remunerado 
com os 
recursos 
solicitados? 

LUCI 
PFEIFFER 

Coordenadora Médica 
Pediatra e 
psicanalista de 
crianças e 
adolescentes. 
Doutora em 
saúde da 
criança e do 
adolescente  

Contrato  20 Sim 
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66..11..33  QQUUAAIISS  SSEERRÃÃOO  OOSS  PPAARRCCEEIIRROOSS  DDOO  PPRROOJJEETTOO??  

 

Nome do Parceiro Tipo de Contribuição (financeira, técnica, 

Recursos Humanos ou outra). 

Hospital de Clínicas da UFPR Atendimento por outras especialidades médicas. 

Acesso a requisição de exames laboratoriais, 

cessão de profissionais. 

Varas da Infância e Juventude/ Ministério 

Público, Conselho Tutelar. 

Apoio técnico e de instauração das medidas de 

proteção legal, bem como de supervisão familiar. 

Delegacia especializada – NUCRIA Suporte técnico, aplicação de medidas de defesa 

e proteção. 

TV da UFPR Divulgação do Projeto e dos temas ligados a ele 

 

  

66..11..44    CCOOMMOO  OO  PPRROOJJEETTOO  PPRREETTEENNDDEE  IINNTTEERRAAGGIIRR  CCOOMM  AASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS?? 

 

O Programa HC DEDICA tem prestado atendimento a vítimas de violência encaminhadas 

por todas as esferas das políticas públicas de atendimento à infância e adolescência, haja 

visto a origem de sua clientela já demonstrada.  

 Pretende, com a ampliação deste atendimento, mantendo seu registro sistemático e 

elaborando sua análise, melhorar o entendimento das esferas públicas das reais 

necessidades desta população.  

Com o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência grave e o estudo 

destes casos poderá formular propostas que possam respaldar ações públicas de prevenção 

e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.  

Propõem ainda trabalhos científicos no sentido de apontar para a melhoria do atendimento 

à criança e adolescente nas áreas da saúde e educação, com a prevenção ou identificação 

precoce das situações de violência. 

Através dos estudos sobre as causas da violência contra crianças e adolescentes e das 

necessidades de atendimento faltantes, o projeto visa propor atualização da legislação para 
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criar meios de que as políticas públicas venham a suprir estas falhas no atendimento à 

infanto-adolescência. 

Através de seus resultados já obtidos e que serão multiplicados por sua ampliação, 

pretende apontar para um modelo viável, exequível e necessário de atendimento a 

situações de violência na infância e adolescência. 

 

66..11..55    CCOOMMOO  SSEERRÁÁ  OO  PPLLAANNOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO??  

  
 

Planejamento de Comunicação 

 
Objetivos de 
Comunicação                    

Públicos de 
interesse            

Estratégias                     Instrumentos de 
comunicação e mídias  

Quantid
ade  

Período                        

Divulgação do 
Projeto HC 
DEDICA, quanto 
ao enfrentamento 
da violência, 
conceitos e 
filosofia, métodos 
aplicados e 
resultados 
obtidos. 
 

População em 
Geral 

1-Elaboração e 
distribuição de 
instrumentos de 
divulgação 
2-Criação de página 
na internet sobre o 
Projeto 
3-Inclusão do tema e 
resultados do 
Projeto em 
Programa de 
Televisão  
4-Reuniões com 
parceiros e 
comunidade 
científica 

Folders e cartazes 
Cartilhas e publicações 
científicas 

7.000 Contínuo 

Poder Público Site e página na internet  Todo o 
ano  

Profissionais 
ligados à 
assistência e à 
defesa dos 
direitos da criança 
e do adolescente 
 
Comunidade 
Científica 
 

Programa Sem-
Brincadeira da UFPRTV 
 
Relatórios, estudos sobre 
a população atendida e 
tipos de violência 
encontrados. 
 

Semanal  Todo o ano 

Sensibilização, 
orientação e 
capacitação sobre 
a prevenção, o 
diagnóstico 
precoce e 
enfrentamento 
das situações de 
violência na 
infância e 
adolescência  . 

População em 
geral 
 
  Profissionais da 
área da saúde  

1-Curso de 
Capacitação 
 
2-Reuniões semanais 
sobre os casos 
 
 3-Elaboração de 
laudos periciais e 
pareceres 
 
4-Participação em 
congressos e 

Curso de Capacitação   Anual   

Profissionais da 
área do direito, 
justiça e 
segurança.  

Discussão do tema, dos 
casos atendidos, evolução 
esperada e obtida com 
profissionais da área da 
infância e adolescência. 

Semanal    

Profissionais da 
área da educação  

Laudos periciais e 
pareceres 
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eventos científicos 
como palestrante 
sobre o tema 
 
5-Elaboração e 
publicação de 
artigos científicos  

 
Palestras e conferencias  
Artigos científicos e 
publicações sobre o 
modelo de atendimento, 
perfil da população 
assistida e formas de 
violência encontrada. 

 
 
 
Conform
e 
demanda 
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66..22  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDOO  PPRROOJJEETTOO  

ANO I  

Objetivos específicos Ações Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

3- 1- Ampliar para cinco dias na 
semana, instrumentalizar, 
organizar e monitorar o 
atendimento das crianças e 
adolescentes em situação de 
violência grave, incluindo família 
e entre ela, o agressor com 
equipe interdisciplinar de 
profissionais capacitados.  
 

4-  

A. Contratação de equipe de 
suporte administrativo.  

X            

B- Contratação de pessoas para 
manutenção física diária do 
espaço 

 X           

C- - Organização da manutenção 
do espaço e do atendimento 
adequado às crianças 
adolescentes e famílias 

x x x x x x x x x x x x 
 
 
 
 

D Manutenção dos custos básicos 
dos atendimentos por dois anos 

x x x x x x x x x x x X 

2- Informatizar o sistema de 
atendimento, com a criação de 
banco de dados, prontuário 
eletrônico e programa de 
agendamento e monitoramento 
para controle de evasão. 

A. Ligação ao sistema de 
informatização do Hospital de 
Clinicas, para manutenção do link 
e possibilidade de agendamentos, 
acesso a prontuários, requisição 
de exames e outros ligados aos 
serviços próprios do hospital e 
UFPR. 

x x        
 

   

B. Contratação de técnico em 
informática para alimentar o 
sistema. 

 x           

C. Compra de equipamentos 
eletrônicos de informática para 
banco de dados, sala de aulas e 
reuniões, secretaria e 
consultórios. 

 x           
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3-Divulgar o Projeto, como 
modelo viável e exequível para 
atendimento integral a vítimas 
de violência e órgão consultor 
formador para enfrentamento da 
violência na infância e 
adolescência. 

A. Criação de site com dados sobre 
o Programa, população alvo, 
sistema de encaminhamentos e 
acesso. 

 x x          

B- Criação de página para sistema 
de links sociais, para orientação 
sobre diagnóstico e 
encaminhamentos necessários nas 
situações de violência na infância 
e adolescência, em conteúdos 
específicos para profissionais e 
para população em geral. 

  x          

C-Sensibilização e divulgação 
sobre o tema. 

  x x x x x x x x x x 

4- Sensibilizar, orientar, 
capacitar profissionais da área 
da infância e adolescência, em 
especial aos de defesa dos 
direitos da criança e do 
adolescente sobre as formas da 
violência e suas repercussões da 
violência em seres em especial 
fase de desenvolvimento. 

A- Desenvolvimento de dois cursos 
de 30 horas por ano, sobre o 
diagnóstico, acompanhamento e 
enfrentamento legal da violência 
para Conselheiros Tutelares e 
profissionais das áreas da 
segurança e justiça. 

    X      X  

B. Elaborar folders, cartilhas e 
cartazes para orientação sobre o 
tema violência. 

   X      X   

C. Participação em Congressos e 
eventos científicos como 
palestrantes, levando as 
experiências obtidas pelo Projeto. 

   X X X X X X X X X 
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ANO II 

Objetivos específicos Ações Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

5- 1- Ampliar em 300%, organizar e 
monitorar o atendimento das 
crianças e adolescentes em 
situação de violência grave, 
incluindo família e entre ela, o 
agressor para manutenção da 
continuidade do tratamento, 
evitando as evasões ou 
possibilitando a busca ativa dos 
faltantes. 
 

A. Contratação de equipe de 
suporte administrativo.  

            

B- Contratação de pessoas 
para manutenção física diária 
do espaço 

            

C- - Organização da 
manutenção do espaço e do 
atendimento adequado às 
crianças adolescentes e 
famílias 

x x x x x x x x x x x x 
 
 
 
 

D Manutenção dos custos 
básicos dos atendimentos por 
dois anos 

x x x x x x x x x x x x 

2- Informatizar o sistema de 
atendimento, com a criação de 
banco de dados, prontuário 
eletrônico e programa de 
agendamento e controle de 
evasão. 

A. Ligação ao sistema de 
informatização do Hospital de 
Clinicas, para manutenção do 
link e possibilidade de 
agendamentos, acesso a 
prontuários, requisição de 
exames e outros ligados aos 
serviços próprios do hospital e 
UFPR. 

         
 

   

B. Contratação de técnico em 
informática para alimentar o 
sistema. 

            

C. Compra de equipamentos 
eletrônicos de informática para 
banco de dados, sala de aulas e 
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reuniões, secretaria e 
consultórios. 
 

3-Divulgar o Projeto, como 
modelo viável e exequível para 
atendimento integral a vítimas 
de violência e órgão consultor 
formador para enfrentamento da 
violência na infância e 
adolescência. 

A. Criação de site com dados 
sobre o Programa, população 
alvo, sistema de 
encaminhamentos e acesso. 

            

B- Criação de página para 
sistema de links sociais, para 
orientação sobre diagnóstico e 
encaminhamentos necessários 
nas situações de violência na 
infância e adolescência, em 
conteúdos específicos para 
profissionais e para população 
em geral. 

            

C-Sensibilização e divulgação 
sobre o tema. 

X X x x x x x x x x x x 

4- Sensibilizar, orientar, capacitar 
profissionais da área da infância 
e adolescência, em especial aos 
de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente sobre as formas 
da violência e suas repercussões 
da violência em seres em especial 
fase de desenvolvimento. 

A- Desenvolvimento de dois 
cursos de 30 horas por ano, 
sobre o diagnóstico, 
acompanhamento e 
enfrentamento legal da 
violência para Conselheiros 
Tutelares e profissionais das 
áreas da segurança e justiça. 

  X       X   

B. Elaborar folders, cartilhas e 
cartazes para orientação sobre 
o tema violência. 

 X       X    
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C. Participação em Congressos 
e eventos científicos como 
palestrantes, levando as 
experiências obtidas pelo 
Projeto. 

X X X X X X X X X X X X 
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77  FFOORRMMAASS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  

Matriz da avaliação  

Objetivos específicos Indicadores Meios de verificação Período de verificação 

6- 1- Ampliar em 300%, organizar e monitorar o atendimento 
das crianças e adolescentes em situação de violência grave, 
incluindo família e entre ela, o agressor para manutenção da 
continuidade do tratamento, evitando as evasões ou 
possibilitando a busca ativa dos faltantes. 

Número de atendimentos 
 

 Registro do número de 
atendimentos, através dos 
agendamentos e controle de 
frequência. 
Prontuário médico 
Relatório de evolução 

Mês a mês 

2- Informatizar o sistema de atendimento, com a criação de 
banco de dados, prontuário eletrônico e programa de 
agendamento e controle de evasão. 

Site em funcionamento.  Site disponível Alimentar semanalmente os 
conteúdos. 

3-Divulgar o Projeto, como modelo viável e exequível para 
atendimento integral a vítimas de violência e órgão consultor 
formador para enfrentamento da violência na infância e 
adolescência. 

Número de matérias 
publicadas, consultas no 
site, número de pacientes 
atendidos e em fila de 
espera.  

Clipping, número de 
consultas no site, número de 
encaminhamentos das 
vitimas. 

Mês a mês 

4- Sensibilizar, orientar, capacitar profissionais da área da 
infância e adolescência, em especial aos de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente sobre as formas da violência e 
suas repercussões da violência em seres em especial fase de 
desenvolvimento. 

Curso de capacitação 
Reuniões 
Participações em 
congressos, eventos 
científicos e publicações 
científicas. 
Elaboração de folders, 
cartazes, cartilhas.  

Lista de presença nos Cursos 
Atas de reuniões 
Certificados de participação 
em eventos sobre o tema 
3.000 cartilhas  
200 cartazes 
3.000 panfletos 

Semestral 
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88..  PPLLAANNOO  DDEE  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  

Entidade Social: Associação dos Amigos do HC CNPJ: 79.698.643/0001-00 

  

ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR 

01 MATERIAL DE CONSUMO 52.800,00 

   

02 MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTOS 2.057.000,00 

   

03 SERVIÇOS DE TERCEIROS/ CUSTEIO  329.645,00 

   

04 PESSOAL 988.715,27 

   

TOTAL DE DESPESAS R$ 3.428.160,27 

 
Curitiba, 5 de junho de 2013  

 
 
 

 
 
______________________________          ______________________________________ 
 José Toaldo Filho                                  Carlos Alfredo Muller – 024576/O-7  
 Presidente                                                                           Contado 


