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A Associação dos Amigos do HC nasceu há 35 anos vinculada 
ao conceito de solidariedade. Nos últimos anos, essa vocação 
foi ainda mais exigida do que ao longo de toda a sua história.

Estamos ainda em meio à difícil batalha contra a COVID-19. O 
Complexo HC tem respondido de forma diligente às exigências 
da pandemia. Com o apoio da Associação, preparou-se 
para receber pacientes infectados com a doença, inclusive 
aumentando o número de leitos. Em outras frentes, profissionais 
de saúde do hospital participaram da fase de testes da vacina 
chinesa contra o conoravírus.

Cada medida adotada leva a marca do empenho e até do 
sacrifício de centenas de homens e mulheres que compõem o 
corpo de servidores: médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem, pessoal administrativo, da limpeza e da 
manutenção, todos que contribuem com o seu trabalho e seu 
conhecimento para reforçar a relevância dessa grande instituição 
para o Paraná e para o Brasil.

Nesse ano de 2021, certamente um dos mais difíceis já vividos 
pela instituição e pelo país, o Complexo HC pode mais uma vez 
contar com a parceria dos Amigos do HC, sempre incansável no 
apoio às necessidades do hospital desde a sua fundação. 

Este, portanto, é o momento de expressar reconhecimento 
e de reforçar o caráter fundamental do investimento nas 
universidades públicas, na pesquisa científica e no sistema 
público de saúde. Não há desenvolvimento social e econômico 
possível sem esse tripé que o CHC tão bem representa e que os 
Amigos do HC avalizam por meio de uma parceria sólida e tão 
importante que completou 35 anos. 

Ricardo Marcelo

Reitor da UFPR.

Mensagem do 
reitor da UFPR.
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Mensagem da 
Superintendente 

do CHC
Há 60 anos, o Hospital de Clínicas da UFPR/Ebserh atende à 
sociedade, formando profissionais, desenvolvendo pesquisas e 
prestando assistência de alta complexidade pelo SUS. 

São décadas de trabalho de excelência, construídas por equipes 
que chancelaram o HC-UFPR/Ebserh como o maior hospital 
público do Paraná, referência para o ensino e pesquisa em saúde. 
No entanto, a grandiosidade da nossa instituição não se restringe 
a números, mas pauta-se principalmente pelo compromisso 
com a Ciência, a Educação, e a Vida: os pilares do Complexo do 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/Ebserh. 

Nossa estrutura tecnológica e instrumental técnico garantem 
atendimentos especializados, de nível terciário, para doenças 
crônicas, sendo possível realizar cirurgias e diagnósticos 
avançados. E esse cenário, de constante inovação, nos coloca 
na vanguarda da formação e assistência em saúde. 

Há 35 anos, juntou-se a nós nessa caminhada uma grande 
parceira: a Associação dos Amigos do HC. Nossas histórias 
confundem-se e complementam-se. E essa sinergia é resultado 
do compartilhamento de nosso objetivo: oferecer o melhor para 
nossos profissionais, estudantes e pacientes. 

Pelo apoio de sempre. Pela solidez da parceria. E por ajudarem a 
construir a história do maior hospital público do Paraná: o nosso 
muito obrigada. 

Parabéns Amigos do HC por cada um dos seus 35 anos. 

Claudete Reggiani 

Superintendente do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR/Ebserh.
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Mensagem do 
presidente dos 
Amigos do HC

O ano de 2021 foi de muitos aprendizados. Após toda a experiência 
da pandemia da COVID-19, iniciada em 2020, soubemos lidar 
um pouco melhor com a situação vivida mundialmente. Nesse 
período pandêmico, a Associação dos Amigos do Hospital de 
Clínicas foi desafiada ainda mais e soube lidar com as lições de 
reinvenção e superação em busca de iniciar uma nova fase para nós 
compartilhada com todos. 

Nova fase em que completamos 35 anos de fundação. Um marco 
na nossa trajetória de vida consagrado com o lançamento do 
livro e do documentário “35 Anos de Amizade Pela Vida”, que 
registram uma história que mereceu ser contada e celebrada em 
homenagem a todos que fizeram e fazem parte, mas também 
trazendo um olhar para o futuro. O amanhã que está sendo 
construído hoje, dia após dia, a muitas mãos. 

Mais do que comemorar, os 35 anos dos Amigos do HC trazem 
um grande presente para a sociedade. A criação do Programa 
CEDIVIDA – Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa, voltado 
à promoção da saúde e garantia dos direitos dos 60+. Os detalhes 
sobre mais essa importante realização própria da Associação 
o leitor terá nas próximas páginas. O cuidado com a população 
idosa vem para somar forças com os cinco anos dedicados às 
crianças e adolescentes vítimas de violências graves e gravíssimas, 
por meio do Programa DEDICA – Defesa dos Direitos das Crianças 
e Adolescentes. 

Em meio aos desafios e nosso marco histórico, os Amigos do HC, 
por mais um ano, esteve lado a lado do Complexo Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Exercemos nossa 
razão de existir firmada em 1986, ano dos primeiros passos em 
busca da melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes, 
seus familiares e acompanhantes. Um propósito abraçado pela 
nossa primeira presidente, Dona Hôda Salamuni, preservado 
por todos os demais e seguido por mim e o Walter Cardoso da 
Silveira Filho (vice-presidente), que estamos tendo a missão de dar 
continuidade a esse legado de amizade e solidariedade. 

Caros amigos, eu sou muito grato a todos que construíram esses 
35 anos. Nossos diretores, conselheiros, colaboradores, voluntários, 
parceiros, doadores e todos que apoiam nossas causas. Junto 
a todos a cada um, estou certo que iremos comemorar mais 35, 
50, 70, quem sabe 100 anos. Infelizmente, já estarei ausente para 
presenciar, mas meu coração alegra-se em saber que esta história 
jamais se apagará. 

Pedro de Paula Filho 

Presidente dos Amigos do HC. 
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Os Amigos 
do HC prestam 
sua homenagem
a Hôda Salamuni 
Hôda Salamuni é daquelas 
mulheres reconhecidas 
pela sua força de vontade e 
dedicação. Ela era esposa de 
Riad Salamuni, primeiro reitor 
eleito da UFPR. Marcou a 
história dos Amigos do HC ao 
liderar o movimento que deu 
início à Associação. Junto com 
médicos, enfermeiras, religiosas 
e a diretoria da época, eles 
preocuparam-se com a situação 
do Hospital de Clínicas e 
contribuíram com a criação 
da Associação para ajudar 
a melhorar o atendimento, 
assistência à saúde e formação 
dos seus profissionais. Assim, 
foi a nossa fundadora e primeira 
presidente.

Mulher estudiosa e trabalhadora 
formou-se professora dando 
aulas em três períodos, além 
de cuidar de seus quatro 
filhos. Lecionou no período 
noturno no Colégio Estadual 
do Paraná, tornou-se diretora 
em tempo integral na Escola 

Estadual Presidente Pedrosa 
e foi chefe de gabinete de 
vários secretários de educação. 
A frente de seu tempo, a 
professora Hôda foi uma das 
primeiras motoristas mulheres 
de Curitiba. Em 1982, foi eleita 
na primeira eleição do Governo 
do Estado para escolas 
estaduais, diretora da Escola 
Estadual Presidente Pedrosa, 
onde atuou por mais de 25 
anos.

Além da carreira e da família, 
dedicou-se e defendeu causas 
como a dos Amigos do HC. 
Hôda Salamuni faleceu em 
2019 e até os seus últimos dias 
nos honrou e alegrou com a 
sua participação em eventos e 
homenagens concedidas a ela 
pela sua dedicação.

Dona Hôda foi uma das 
fundadoras e a primeira 
presidente da Associação.
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A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas é uma Organização 
da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que atua na defesa de 
direitos e promoção da saúde. Nosso compromisso consiste em 
melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes SUS, assim 
como os familiares e acompanhantes.

Desde 2016, os Amigos do HC também prestam assistência interdisciplinar 
para crianças e adolescentes vítimas de violências graves e gravíssimas 
por meio do Programa DEDICA – Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o qual tem como propósito a atenção, garantindo os 
direitos delas.Saiba quem são os Amigos 

do HC e conheça nossos projetos.

Conheça os 
Amigos do HC

Em 2021, os Amigos do HC 
completaram 35 anos de história, 
abraçando uma nova causa: o 
CEDIVIDA - Centro de Atenção 
de Direitos à Vida da Pessoa Idosa. 
O projeto é voltado à garantia 
de direitos e promoção da saúde 
na terceira idade. 

São 35 anos de trabalho social 
realizado em conjunto com 
empresas, órgãos públicos, 
sociedade e amigos de 
caminhada que diariamente 
fazem valer o conceito:

“Quando
  Ser Amigo 
  significa Vida”

Confira 
a localização 
da nossa sede
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Promover a assistência social e a saúde na sociedade. 

Missão

Uma sociedade que valoriza a vida, promove a assistência social 
e o acesso de forma igualitária e humanizada.

Visão

Compromisso, amizade, excelência, humanização, honestidade, 
transparência, solidariedade, ética, empatia e inovação. 

Valores

Nosso
propósito:

inovar o 
jeito de
cuidar

@amigosdohc amigosdohc.org.br

Siga nossas redes sociais e acompanhe o nosso site para 
conhecer mais sobre nossos programas e projetos.
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Programa Dedica 
dos Amigos do HC
Há cinco anos, a Associação atua na 
proteção e no tratamento de crianças e 
adolescentes vítimas de violências graves 
e gravíssimas. 

O Programa DEDICA presta assistência gratuita, intersetorial 
e interdisciplinar para crianças e adolescentes vítimas de violências 
graves e gravíssimas, seus responsáveis e agressores, esses quando 
passíveis de tratamento. Mantido pelos Amigos do HC, desde 2016, 
completou seu aniversário de cinco anos em 2021. A Associação 
dos Amigos do HC mantém um espaço físico, todo personalizado 
e voltado às necessidades do Programa DEDICA, para atender e 
cuidar dessas crianças e adolescentes. 

Os casos são encaminhados pelo Complexo Hospital de Clínicas, 
Ministério Público, Vara da Infância, Conselhos Tutelares, Delegacias 
e pelos demais atores da rede de proteção da infância e 
adolescência. O programa oferece assistência médica, psicológica, 
psiquiátrica, social e de proteção legal, além de contar com um 
projeto de psicopedagogia, sendo modelo nacional de atendimento. 

O DEDICA atua também como centro de estudo, pesquisa e 
formação de profissionais para o enfretamento da violência contra 
crianças e adolescentes. Com o objetivo de orientar e sensibilizar, 
o grupo participa de eventos voltados ao tema, ministra aulas, 
palestras, conferências e cursos presenciais e via web e Curitiba e 
outros municípios do estado do Paraná – e disponibiliza materiais, 
alcançando outros estados e países. 

No último ano, o Programa DEDICA manteve o seu trabalho 
de assistência gratuita à crianças e adolescentes.
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Um pouco 
da história
De forma voluntária, o Programa DEDICA nasceu em 2004 como 
uma iniciativa dentro do Hospital de Clínicas. O trabalho começou 
com um atendimento pontual às crianças e adolescentes vítimas de 
violência. Em 2014, precisou ser suspenso pelo hospital, deixando 
muitas crianças e adolescentes sem atendimento. 

Em 2016, foi retomado graças à dedicação do então presidente 
dos Amigos do HC, Euclides Scalco, que foi procurado à época pela 
coordenadora do Programa DEDICA, Luci Pfeiffer. Com o apoio dos 
Amigos do HC, naquele ano ganhou uma casa própria e a retomada 
do trabalho com recursos destinados pelo Fundo Estadual para 
a Infância e Adolescência (FIA/PR).  

A sede conta com consultórios e um espaço amplo o 
acolhimento para receber cerca de 250 pessoas atendidas 
por semana, contando também com todo apoio de medidas 
de proteção legal e tratamento. 

Nos últimos cinco anos, o trabalho recebeu diversos prêmios 
e reconhecimentos que constatam a importância do trabalho 
desenvolvido.

Em 2021, o DEDICA completou cinco anos de história junto 
aos Amigos do HC. Para celebrar, foi lançada a campanha 
Conscientização Sobre Violência no Mundo Virtual, que aborda 
as várias formas de violência praticadas por meio da internet. 

A campanha alerta ainda sobre os danos à saúde física e 
mental, orientações a respeito da conduta a ser adotada 
e formas de prevenção. 

Fundo Diocesano
de Solidariedade da 

Arquidiocese de Curitiba.

1° lugar na 5ª Edição 
Nacional do Projeto

Dom do Grupo Fleury.

Prêmio Zilda Arns 
de Responsabilidade 

Social da ADVB-PR2018 

Vencedor do Prêmio 
Áster na categoria 

Responsabilidade Social.

Conheça a campanha
Conscientização Sobre 
Violência no Mundo Virtual
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Novidades 
no DEDICA

O Fórum científico Battered 
Child ou Síndrome da Criança 
Espancada, em tradução livre, 
foi um evento online realizado 
pela Sociedade Paranaense 
de Pediatria com o apoio da 
Sociedade de Radiologia do 
Paraná e do Programa DEDICA, 
tendo como tema central de 
debate a violência contra crianças. 

A criação do evento foi motivada 
pelo caso do menino Henry 
Borel, que chocou por ter sido 
espancado e morto no Rio de 
Janeiro. 

O festival de teatro infantil “Era Uma Vez..., 
Eram Duas, Eram Três” foi realizado pela 
Montenegro Produções com o apoio dos 
Amigos do HC e promoveu espetáculos 
produzidos exclusivamente para o evento. 

A contrapartida social do projeto 
envolveu a Associação, que recebeu 
a renda integral das bilheterias em 
prol do Programa DEDICA e da 
Unidade de Pediatria do Complexo 
HC, além de apresentações 
exclusivas realizadas para as crianças 
e adolescentes do DEDICA, 
para os filhos de colaboradores e 
voluntários dos Amigos do HC 
e nas escolas municipais Professor 
Brandão e Caramuru.

Fórum científico
Battered Child

Menção Honrosa Premio FORTIS Paraná

Os Amigos do HC receberam uma Menção 
Honrosa durante a cerimônia do Prêmio 
Fortis Paraná 2021, na Assembleia Legislativa 
do Paraná, pela experiência notoriamente 
reconhecida e efetiva do Programa DEDICA. 
O prêmio teve como objetivo de reconhecer, 
estimular e publicar experiências que 
contribuem para a garantia da proteção 
e da dignidade humana de crianças e 
adolescentes no estado do Paraná. 

Em 2021, o Programa DEDICA ganhou contas nas redes sociais 
Facebook e Instagram, contribuem para a divulgação e visibilidade 

do trabalho realizado em benefício das crianças e adolescentes 
vítimas de violência.

Siga nossas redes sociais e acompanhe o site para saber mais.

@programadedica
facebook.com/
programadedica

Para abordar o tratamento, diagnóstico e notificação de violência contra 
crianças e adolescentes. A ideia é que o debate ocorra todo ano na época 
do Dia Nacional contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, lembrada no dia 18 de maio. 

Acesse o site do 
Programa DEDICA
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35 anos de     amizade pela vida.
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No dia 18 de setembro de 2021, 
os Amigos do HC completaram 
35 anos de história. Durante o 
planejamento das comemorações 
do aniversário, foi levantada a 
questão: como celebrar esse 
marco histórico? Assim surgiu a 
ideia de registrar a trajetória da 
Associação por meio de um livro 
e de um documentário.

Foram quase dois anos 
dedicados ao projeto com um 
intenso trabalho investigativo 
e de resgate histórico. Em 
2020 e 2021, foram realizadas 
entrevistas com cerca de 60 
depoentes, entre fundadores, 
ex-presidentes, conselheiros e 
colaboradores da Associação 
e dirigentes do Hospital de 
Clínicas, além de pesquisa 
documental e de imagens para o 
livro e documentário, que foram 
realizados simultaneamente.
Todo o trabalho foi realizado 
internamente com a criação 

Livro e documentário
registram os 35 anos de 
história dos Amigos do HC. 

de um Comitê dos 35 Anos 
composto pela conselheira 
Anna Maria Britto de Paula, que 
conduziu todo o levantamento 
junto com o presidente dos 
Amigos do HC, Pedro de Paula 
Filho, para contribuir com a 
produção dos materiais inéditos 
pelo Superintendente Edelcio 
Pedro Jacomassi, que elaborou os 
conteúdos sobre a governança, 
pela equipe de Marketing com 
a jornalista Vitória Peluso e o 
designer Joel Roberto Garcez 
Júnior, sob a supervisão da gerente 
Catiuscia Padilha.  

Livro e documentário foram 
batizados com o título “35 Anos de 
Amizade pela Vida”, representando 
uma história de solidariedade 
construída com o valor da amizade.  
O livro está dividido em 10 capítulos 
que relatam desde a fundação até 
os dias atuais, já com uma visão 
de futuro, e ganhou um prefácio 
escrito pelo jornalista Reinaldo 
Bessa. 

 

Já o documentário apresenta toda a história sob o olhar e memórias 
daqueles que viveram nossos primeiros passos até o que somos hoje, 
com a condução da narrativa feita pelos apresentadores Jasson 
Goulart e Valquíria Melnik.Além do livro e documentário, foi criado 
o site comemorativo www.35anosamigosdohc.org.br, compondo 
um projeto multimídia em que todos os produtos complementam-se 
e estão conectados. 

Nos dias 13 e 14 de dezembro, aconteceu o lançamento dos materiais 
comemorativos, festejado no auditório da FAE Business School. O 
evento contou com duas exibições do documentário e sessões de 
autógrafos do livro com a participação daqueles que fizeram e 
fazem parte dessa história. 
 
O resultado de todo esse trabalho pode ser adquirido na loja virtual 
dos Amigos do HC. Você conhece toda a história da Associação e 
ainda contribui para a criação da sede do CEDIVIDA – Centro de 
Direitos à Vida da Pessoa Idosa.

Garanta 
o seu 

livro com
documentário
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Durante todo ano de 2021, a comemoração dos 35 anos dos Amigos 
do HC tomou conta dos colaboradores da Associação com a realização 
da Gincana dos Amigos com o objetivo de gerar interação e integração 
entre todos os setores, além de incentivar a mobilização solidária trazendo 
desafios voltados às nossas causas. 

Muito mais do que uma brincadeira entre amigos, a iniciativa foi idealizada 
pelas equipes de Recursos Humanos e de Marketing para trazer aos 
colaboradores a oportunidade de conhecer melhor os colegas de trabalho 
dos diversos setores, pois as seis equipes foram definidas por sorteio e 
realizaram provas ao longo do ano que desafiaram os participantes em 
diferentes habilidades. 

Amigos 
colaboradores

Celebrando 
nossos 35 anos
Em comemoração aos 35 anos dos Amigos do HC, foi realizada uma missa 
em agradecimento pela próspera caminhada da Associação desde a sua 
fundação. A Missa da Gratidão foi celerada, no dia 17 de setembro, na 
véspera do aniversário, no Santuário de Schoenstatt, com exclusividade 
para os nossos colaboradores e seguindo todos os protocolos de 
prevenção da COVID-19. O público em geral e mais amigos da causa 
acompanharam a celebração pelas nossas redes sociais.

 Assista à 
Missa da 
Gratidão
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Provas da 
Gincana
A Gincana dos Amigos contou com quatro provas com metas e objetivos 
específicos. A cada desafio, as equipes precisaram organizar-se para 
alcançar a melhor pontuação, ser a vencedora daquela etapa e somar o 
maior número de pontos. O resultado de tudo isso foi o que definiu os 
vencedores dessa disputa do bem.

Amigos 
do bem

A Casa das Meninas do Novo Mundo recebe kits de higiene pessoal arrecadados pela Gincana dos 
Amigos.

As doações arrecadadas com a Gincana dos Amigos contribuíram com 
o Complexo HC e com o Programa DEDICA, mas igualmente ajudaram 
Instituições de Longa Permanência que acolhem pessoas idosas em 
Curitiba, somando o esforço dos nossos colaboradores com parceiros que 
também apoiam às nossas causas como a Vitao Alimentos, as farmácias 
Nissei e a Sociedade Espírita Renovação.

Entre as instituições beneficiadas, o Lar Doce Aconchego, a Casa das 
Meninas do Novo Mundo e a APACN - Apoio à Criança com Câncer, que 
receberam kits de higiene pessoal feitos com as doações arrecadadas pela 
2ª prova da Gincana dos Amigos. 

1ª Prova 2ª Prova

3ª Prova 4ª Prova

Foi arrecadado mais de cinco 
mil livros, o que superou a meta 

prevista e possibilitou doar 
também para o Comitê de 

Humanização e ao Projeto de 
Escolarização do Complexo HC. 

Nesse desafio, foram arrecadadas 
mais de quatro mil doações de 
produtos de higiene pessoal e 

alimentos para serem entregues às 
Instituições de Longa Permanência 

(ILPIs) junto a cartinhas para as 
pessoas idosas.

Arrecadar meias, infantis e adultas; 
lãs e fios para a confecção de 
enxovais de recém-nascidos e 

também do Amigurumi, aquele 
bichinho fofo feito de crochê e 
tricô; e roupas de bebês novas 
e usadas. As doações recebidas 
ajudam pacientes atendidos no 

Complexo HC. 

O desafio tinha como objetivo 
ajudar nas vendas de dois 

eventos da Associação: Corrida 
e Caminhada dos Amigos do 

HC e peças do Festival Era Uma 
Vez..., Eram Duas, Eram Três, 

que aconteceram no período da 
Gincana. 
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A Escola Especializada Primavera recebe kits de higiene pessoal dos Amigos do HC arrecadados 
pela Gincana dos Amigos.

As Instituições de Longa Permanência  
recebem diversos  da Gincana dos Amigos 
e chocolates doados pela Vitao Alimentos.

O Lar Doce Aconchego recebeu kits de higiene 
pessoal da Gincana dos Amigos do HC.

Programa 
CEDIVIDA

O novo programa dos Amigos 
do HC, batizado de CEDIVIDA 
– Centro de Direitos à Vida da 
Pessoa Idosa, foi criado para 
atender gratuitamente pessoas 
com 60 anos ou mais que buscam 
envelhecer de forma saudável, 
ativa e autônoma, sendo realizado 
de forma híbrida nas modalidades 
presencial e digital. A plataforma 
digital já está no ar no endereço: 

O espaço físico está sendo criado 
e será entregue em 2022, com o 
apoio de toda a sociedade por 
meio de doações.

O grande presente de comemoração dos 
35 anos da Associação é a criação do CEDIVIDA – 

Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa.

Relatório de Atividades

A plataforma digital CEDIVIDA 
foi lançada em parceria com o 
Ministério Público do Paraná 
por meio de uma live junto aos 
Amigos do HC para oficializar 
a ferramenta online em apoio à 
população idosa.

O evento contou com a 
participação do Procurador Geral 
da Justiça, Gilberto Giacoia; da 
Procuradora de Justiça vinculada 
a 2ª Promotoria de Justiça de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa de Curitiba, Cynthia Maria de 
Almeida Pierri; do presidente dos 
Amigos do HC, Pedro de Paula 
Filho; da gerente de Projetos, 
Sheila Meneghette; e da psicóloga 
social, Joice Valcarcel.

www.cedivida.org.br

Acesse o site
do CEDIVIDA!
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O projeto CEDIVIDA possui três eixos de atuação: assistir o Hospital 
de Clínicas, a plataforma digital e o atendimento em modelo híbrido. 
A plataforma aborda os principais temas: vida e carreira, bem-estar, 
legislação e defesa de direitos por meio do canal CADEDI – Canal de 
Defesa de Direitos, rede de proteção, interação e inclusão digital com 
o canal DigiSênior. 

A plataforma se integra ao espaço físico, onde o usuário terá acesso 
à programação presencial em um espaço de convivência com a 
possibilidade de desenvolvimento de atividades presenciais como: 
terapias alternativas, oficinas voltadas à cidadania e bem-estar, grupos de 
convivência e atendimentos destinados à promoção da saúde e inclusão 
digital da pessoa idosa. Todas essas ações visam à construção 
do pertencimento, da independência e do protagonismo dos 60 mais.

A população idosa está crescendo 
e criar o CEDIVIDA é uma iniciativa 
muito importante para acolher e
buscar o melhor acesso aos direitos 
e à saúde das pessoas idosas’’
– Pedro de Paula.

População 
Idosa

Podemos não apenas adicionar anos à vida, 
mas também (melhorar a qualidade de) 
vida a estes anos” 
– Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS 
durante o anúncio da iniciativa.

O idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, o Brasil 
tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária. Esse 

número representa 13% da população do país. Segundo 
projeção do IBGE, divulgadaem 2018, isso tende a dobrar 

nas próximas décadas. 

Tendo em vista o crescimento da população idosa, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS) juntamente com a 
Organização das Nações Unidas estabeleceram a Década 

do Envelhecimento Saudável. Declarada para ocorrer 
de 2020 a 2030, objetiva transformar a forma como 

envelhecimento é entendido e absorvido pela sociedade, 
oferecendo e otimizando as condições de acesso para 
habilidades funcionais em suas mais diversas esferas. 

Assista o lançamento da 
plataforma CEDIVIDA
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Como surgiu 
o CEDIVIDA?
Os Amigos do HC estão presentes em Conselhos de Direito da Pessoa 
Idosa, com participações na construção e efetivação das políticas 
públicas para essa população. 

Durante o período de pandemia, fizemos a distribuição de kits de 
imunização, contendo: máscara, álcool gel e líquido para mais de 900 
idosos e profissionais atuantes em Instituições de Longa Permanência 
(ILPIs). Com isso, houve a aproximação com a população idosa e foram 
percebidas dificuldades no acesso às informações como: normas 
regulamentadoras, leis, decretos e técnicas a serem seguidas pelos 
serviços. 

Foi constatada, ainda, a necessidade de integrar a pessoa idosa ao 
universo digital. Com o isolamento e distanciamento, a interação social do 
público maduro está ainda mais comprometida, fazendo com que fiquem 
introspectivas e suscetíveis ao adoecimento da saúde mental, o que 
pode desenvolver quadros como depressão, embotamento emocional, 
ansiedade e transtornos significativos. 

Pensando na promoção da saúde e na efetivação dos direitos da pessoa 
idosa, previstos no Estatuto do Idoso, foi desenvolvido o Programa de 
Atenção à Pessoa Idosa, batizado de CEVIDIDA. A atuação será por meio 
de ações estratégicas para a construção de políticas públicas, facilitando 
o acesso às informações e serviço, com o intuito de potencializar 
o empoderamento e permitir o envelhecimento protagonista e 
independente.  

Notícias do 
CEDIVIDA
Participação do seminário online 
“Cidadania em Tempos Digitais”, 
da Secretaria da Justiça, Família 
e Trabalho (SEJUF), abordando o 
tema “Saúde física e mental dos 
idosos em isolamento social”. O 
evento contou com a presença do 
secretário da SEJUF, Secretário 
Ney Leprevost, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, 
José Laurindo de Souza Netto, e 
do procurador-geral de Justiça, 
Gilberto Giacoia. 

Participação de grupos técnicos 
sobre o enfrentamento à 
COVID-19 em conjunto com 
órgãos públicos como o Ministério 
Público, conselhos de direito e 
a Fundação de Ação Social de 
Curitiba (FAS) para a discussão e 
tomada de decisões com relação 
à pandemia e público idoso nas 
Instituições de Longa Permanência.

Foi realizada uma ação de 
endomarketing nos Amigos 
do HC, fazendo a integração 
do Programa CEDIVIDA e a 
sensibilização dos colaboradores 
à causa da pessoa idosa.

Participação da Semana da 
Diversidade – Rede Condor 2021, 
com 13 mil funcionários. 
O evento aconteceu de forma 
online, trazendo informações e 
reflexões sobre a longevidade 
e mostrando que a arte de 
envelhecer. A psicóloga e 
voluntária ativa do CEDIVIDA, 
Maritza Ribeiro, falou sobre a 
importância do realizar, cultivar, 
desenvolver e trabalhar com 
propósito em todas as fases 
da vida. 

Junho

Setembro

Outubro
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No dia 04, foi realizada uma 
oficina de colagens em 
conjunto com a Montenegro 
Produções na instituição Socorro 
aos Necessitados do Tarumã. 
O objetivo foi promover o 
desenvolvimento criativo e
motor dos idosos ao criar com 
as próprias mãos colagens, em 
uma experiência única e lúdica. 
As criações fizeram parte do 
projeto Pakuá – 1° Prêmio 
Brasileiro de Fotografia Aérea.

Os Amigos do HC, por meio 
do Programa CEDIVIDA, 
foram nomeados, junto a 
outras instituições, para serem 
representantes da sociedade 
civil que compõem o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, no biênio 2022-2023. 

Uma tarde de incentivo ao 
exercício físico foi realizada pelo 
CEDIVIDA em conjunto com o 
2° Circuito da Senioridade Corrida 
e Caminhada dos Amigos do HC. 
A ação foi promovida no dia 25, na 
instituição Recanto dos Idosos, e 
teve a participação dos senhores 
moradores do local, inclusive 
cadeirantes. 

Participação em Feiras da 
Cidadania onde foram oferecidos 
serviços com orientações sobre 
saúde, direitos e oportunidades de 
emprego para as pessoas idosas 
e seus familiares. Os eventos 
contaram com a presença de 
órgãos públicos e privados como 
a Secretaria da Justiça, Família 
e Trabalho (SEJUF) junto ao seu 
projeto 60 + e daí?; o DETRAN; 
o Sistema Nacional de Emprego 
(SINE); o Justiça no Bairro, a 
Pastoral da Criança; o SENAI; a 
SANEPAR; o Conselho Estatual da 
Pessoa Idosa (CEDI), entre outros. 

A última ação do ano do Programa 
CEDIVIDA aconteceu no dia 15 
em parceria com a Montenegro 
Produções, que promoveu uma 
tarde da pizza na instituição 
Socorro aos Necessitados, 
que oferece assistência social 
às pessoas idosas. O evento foi 
uma homenagem à Marlene 
Montenegro, uma pessoa muito 
especial que dedicou sua vida à 
promoção da cultura paranaense, 
deixando seu legado na arte, 
sobretudo no teatro. 

Novembro Novembro e Dezembro

O Dia da Família foi promovido no 
dia 09, pela Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho (SEJUF) e 
contou com atrações musicais, 
comédia, dança e a assinatura 
do Pacto de Defesa da Pessoa 
Idosa. A participação do Programa 
CEDIVIDA no evento foi relevante 
e reforçou sua missão de defesa 
dos direitos e promoção à saúde 
da população idosa.  

Dezembro

Leia a 
notícia 
completa

Saiba mais sobre a 
Corrida e Caminhada

ná página 101
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E é só o começo! Desde o lançamento do Programa CEDIVIDA, 
com a plataforma digital no ar, tivemos participações efetivas 
em eventos, feiras e oficinas voltadas à população idosa. Esses 
resultados mostram como dar sequência às próximas ações e 
prospecções, avaliar novas possibilidades e parcerias para as 
demais etapas do Programa a fim de gerar relevância e impacto 
social para o bem-estar, saúde e direitos desse público. 

A plataforma CEDIVIDA teve um total de 3.069 acessos durante 
o período, com uma média de 511 pessoas por mês, oferecendo 
acesso às informações de relevância a respeito dos direitos 
da pessoa idosa, notícias e assuntos que impactam a vida 
dessa população. Além disso, o site oferece oportunidades de 
voluntariado como conteudistas, dando espaço inclusive para 
que próprio público 60+ exponha sua visão social. 

Extra, extra!
CEDIVIDA faz a diferença para os 60+.

Abertura de 12 vagas de emprego inclusivas 
para pessoas com 60 anos ou mais;

Formação de importantes parcerias 
com a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB-PR), Fundação do Asseio e Conservação
 do Estado do Paraná (FACOP), Ministério 

Público e estreitamento de parcerias 
com Instituições de Longa Permanência 

com atendimento 100% SUS;

Participações na construção de pesquisas 
acadêmicas voltadas à pessoa idosa junto às 
universidades UFPR e PUC-PR;

Aprovação do Programa CEDIVIDA pelo 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa para 
a captação de Imposto de Renda por meio 
da Fundação de Ação Social (FAS). 

Certificado de reconhecimento público 
como “Líder Metropolitano” pelas ações 

desenvolvidas pelo Programa CEDIVIDA;

Conquistas
CEDIVIDA

www.cedivida.org.br
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E tem mais! Ao longo de 2021, os Amigos do 
HC realizaram diversas ações e eventos em 
prol do Programa CEDIVIDA, a grande causa 
da comemoração dos 35 anos da Associação.
 
Entre as realizações, venda dos Produtos 
Solidários, Leilão do Fusca 86, Barreado dos 
Amigos, Semana de Amizade pela Vida, 7ª 
Costela Fogo de Chão, 15ª Feijoada dos Amigos 
do HC, 2º Circuito da Senioridade Corrida e 
Caminhada dos Amigos do HC e Bazar com 
produtos apreendidos pela Receita Federal. 

A aprovação do Programa CEDIVIDA para a captação de Imposto 
de Renda pela Fundo Municipal da Pessoa Idosa já permitiu a 
destinação de 41 novos parceiros, entre pessoas físicas e jurídicas. 
Ao todo, foram arrecadados 99% do valor global do projeto dos 
Amigos do HC desenvolvido em prol do CEDIVIDA.

Quer contribuir também? Saiba como destinar seu IR nos materiais 
que preparamos especialmente para você.

Gestão 2021 
Celebrando a história com olhar no futuro

O ano de 2021 iniciou repleto de desafios 
trazidos pela continuidade do período 
pandêmico e do distanciamento social, em 
meio a um trabalho intenso para atender as 
demandas do Complexo HC e dos programas 
da Associação:  DEDICA – Defesa de Direitos 
da Criança e do Adolescente, CEDIVIDA – 
Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa, e de 
outras organizações de assistência e de saúde 
no enfrentamento à pandemia. 

Inédito
A destinação de Imposto de Renda 

contribuirá para a realização de oficinas 
e projetos voltados aos 60+ em 2022.  

Acesse os e-books 
sobre destinação de
 Imposto de Renda

Edelcio Pedro Jacomassi
SUPERINTENDÊNCIA

Inicialmente, nossa equipe atuou de forma remota e depois passamos 
para um sistema híbrido, conforme variavam as determinações oficiais, 
visando a preservação da saúde de todos os colaboradores e apoiadores 
da nossa causa.

A preocupação contínua com a profissionalização e o protagonismo 
em Gestão consolidou as ações para o cumprimento da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), a modernização do nosso Estatuto 
Social, a segurança e o controle das informações em nuvem, além de 
investimentos em tecnologia de comunicação digital.

Com a implantação do Comitê LGPD, liderado pelas assessorias de 
Tecnologia da Informação e Regulatório, estamos caminhando para uma 
estrutura que poucas Organizações da Sociedade Civil possuem, com 
processos bem definidos e transparentes, mas com segurança e pleno 
sigilo das informações sensíveis.

A profissionalização, cada vez maior, a definição dos processos internos 
e a melhoria nas informações para a tomada de decisões possibilitaram 
um crescimento sustentável com uma administração segura.

O planejamento e o alinhamento dos investimentos em conjunto com a 
Superintendência do Complexo HC definiram prioridades nos repasses 
e alocação de recursos, com destaque para renovação tecnológica 
e modernização da infraestrutura que possibilitaram a melhoria na 
qualidade de atendimento e de novas frentes de atuação. 

Faça sua
doação por 
pix através 

do seu 
aplicativo 
de banco!
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O estreitamento da parceria com a Megamania foi fundamental 
para a garantia de receita e concretização do plano de trabalho 
orçado junto ao Complexo HC e na promoção de saúde. Foi 
possível a realização de obras civis, aquisição de equipamentos, 
insumos diversos, medicamentos e entregas emergenciais, que 
compõe as necessidades do hospital.

Apesar da oscilação das medidas sanitárias contra a COVID-19, do 
aumento de custos, dificuldades na logística, atrasos em entregas 
de insumos e equipamentos, a Associação efetivou a conclusão da 
revitalização do Serviço de Infectologia, voltado ao tratamento 
de doenças infectocontagiosas, e a implantação do Centro 
Multiprofissional de Atenção Pós-COVID-19:  um serviço inédito 
para o tratamento das sequelas da doença e sequelas 
psicológicas, tornando-se serviços de referência essenciais.

Na Gestão Organizacional, foram redefinidas as estruturas de 
alguns departamentos para contemplar todas as demandas, 
ampliando as áreas com uma orientação para a captação 
de recursos, seja pelas doações, serviços voluntários ou 
economicidade, com destaque:

   O departamento Administrativo-Financeiro com viés forte
   de economicidade nas negociações de compras e busca 
   de rendimentos nas aplicações financeiras;

   O setor de Marketing com conquista de valores expressivos 
   em mídia espontânea, bonificações e serviços gratuitos;
 

A área de Captação com ampliação de fontes de recursos, 
com verba revertida e bazares, além da implantação dos 
Produtos Solidários.

Outra ação foi um presente à 
comunidade com o lançamento 
do Programa CEDIVIDA, 
celebrando a longevidade. 
a primeira etapa do projeto 
composta por um ambiente 
virtual para oferecer ao público 
idoso o acesso a diversas 
informações sobre cidadania, 
legislação e defesa de direitos, 
prevenção e promoção da 
saúde, dicas de saúde, bem-
estar, nutrição e atividades 
físicas, entre outras.

Para o próximo ano, foi eleito 
o slogan “Planejamento e 
efetividade”, servindo como 
direcionador de ações que 
busquem a racionalização 
na utilização de recursos 
com maiores resultados. 
Nesse sentido, foi elaborado 
um plano de capacitação e 
desenvolvimento de pessoas 
alicerceados na Gestão de 
Competências com foco no 
trabalho em equipe, melhoria 
no processo decisório e na 
produtividade.

A continuidade na utilização 
do princípio da tríade virtuosa 
(visibilidade, transparência 
e integridade) na Gestão 
possibilitou o reconhecimento 
da importância do trabalho da 
Associação e o fortalecimento 
da marca. Da mesma forma, a 
utilização do indicador 80/20 
permitiu a elaboração de um 
planejamento e orçamento 
com o controle e racionalização 
de custos operacionais, com a 
reversão do máximo de recursos 

aos projetos de atividades 
finalísticas.

Para o cumprimento da sua 
missão em uma dimensão 
temporal ampliada ao longo 
prazo, foram feitas:

    Ações empreendidas na 
constituição e manutenção de 
um fundo de sustentabilidade 
econômica; 

    A ampliação de novas fontes 
de captação e de prestação de 
serviços; 

    A consolidação de ações 
que visam a fidelização de 
doadores e dando condições 
para que o trabalho se perpetue 
com profissionalismo.

Para o direcionamento das ações do ano, foi eleito o slogan 
“35 Anos”, que culminou na entrega do registro histórico da 
Associação no formato do livro e do documentário “35 Anos de 
Amizade Pela Vida”, além da construção de um acervo de vídeos 
com depoimentos, fotos e documentos. 

O gerenciamento dos 
processos operacionais de 
todas as áreas da Associação, 
do setor administrativo, que 
administra os recursos e garante 
a confiabilidade dos dados 
e relatório dando suporte à 
prestação de contas, até o 
marketing, que utilizou de 
estratégias com tecnologia para 
prospecção de novos doadores 
e apoiadores, foi trabalhado 
de forma integrada a fim de 
garantir a tomada de decisões 
com assertividade e segurança, 
tendo como foco a credibilidade 
e a transparência. 
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Prêmios e 
Reconhecimentos
Reconhecimentos
A Câmara Municipal de Curitiba, por requerimento do vereador 
Sidnei Toaldo, prestou sua homenagem aos 35 anos de fundação 
dos Amigos do HC com Votos de Congratulações e Aplausos. O 
vereador foi recebido pelo superintendente da Associação, Edelcio 
Jacomassi, e a gerente de Marketing, Catiuscia Padilha.

Relatório de Atividades

Com o avanço da vacinação 
contra a COVID-19 e a 
diminuição dos casos, próximo 
aos últimos meses de 2021, 
retomamos as atividades 
presenciais. Com isso, no 
mesmo período, houve também 
o retorno do trabalho com os 
voluntários, até então paralisado, 
com um novo direcionamento 
para o voluntariado digital e 
coletivo.

O Programa de Voluntariado 
é muito importante para a 
Associação devido ao papel 
social de criar um grupo de 
pessoas amigas e envolvidas 
com a causa, tendo em troca 
um trabalho gratificante ao 
participante. Está alinhado com 
a Gestão de Competências, 
capaz de recrutar voluntários 

adequados aos perfis 
necessários para o desempenho 
das funções determinadas. 

Para finalizar o ano, demos 
continuidade ao nosso 
Planejamento Estratégico, 
trabalhado ao longo de 2021, 
para os próximos cinco anos. 
No ano em que completamos 
35 anos de história, celebramos 
nossas conquistas, mas 
também voltamos nosso olhar 
para o futuro e iniciamos um 
novo ciclo. Esse trabalho foi 
conduzido voluntariamente 
pelo nosso conselheiro José 
Eduardo Nasser, que junto à 
superintendência, gestores e 
colaboradores destacamos 
nosso propósito de existir 
alinhado à nossa missão e 
valores.
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A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) e o Governo 
do Paraná entregaram certificados de Reconhecimento Público 
para os Amigos do HC pelo trabalho de nossos voluntários em 
comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. 

Prêmios

Selo SESI ODS 2021 - Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável,
conquistado pelo quarto ano 
consecutivo em reconhecimento 
às organizações que realizam 
projetos relacionados aos 
Objetivos estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas 
para o alcance da Agenda 
Mundial de desenvolvimento 
no Estado do Paraná.

1° lugar no Prêmio SESI ODS 
2021 – Categoria Organização 
da Sociedade Civil Estadual, 
conquistado pela atuação 
em atenção aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável de 
saúde e bem-estar; paz, justiça e 
instituições eficazes; e parcerias 
como meios de implementação, 
da Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Reconhecimento da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho (SEJUF) com o Prêmio 
Líderes Regionais Paraná 2021 como uma 
das Lideranças Metropolitanas, na categoria 
Terceiro Setor, em atenção à pessoa idosa.

Selo DOAR conceito A+ 
para o padrão de Gestão e 
Transparência no Terceiro Setor, 
oferecido pelo Instituto Doar. 

Menção Honrosa Prêmio FORTIS 
Paraná aos Amigos do HC durante 
a cerimônia do Prêmio Fortis Paraná 
2021, na Assembleia Legislativa 
do Paraná, pela experiência 
notoriamente reconhecida e 
efetiva do Programa DEDICA. 
O prêmio reconhece experiências 
que contribuem para a garantia da 
proteção e da dignidade humana 
de crianças e adolescentes nas áreas 
de prevenção e combate a crimes 
e violências no Estado do Paraná. 

Presidente dos Amigos do HC, Pedro de Paula Filho, segurando seu certificado pela sua dedicação 
ao voluntariado.

2021
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Conselho Estadual dos Direitos do idoso (CEDI),
gestão 2019 a 2021.

Eleição ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
gestão 2022 a 2023. Anteriormente, éramos colaboradores 
e agora contamos com uma cadeira de titular. 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente 
(CEDCA/PR), gestão 2019 a 2021.

Participações
em Conselhos 
de Direitos

Complexo 
Hospital de 
Clínicas em 

números 2021
Hospital de Clínicas tem 60 anos de história 

a serviço da saúde como o maior 
hospital público do Paraná.

O Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) é composto pelo Hospital de Clínicas e pela Maternidade 
Victor Ferreira do Amaral. É o maior hospital público do Paraná e o 
terceiro hospital-escola do Brasil, atendendo pacientes de Curitiba 
Região Metropolitana, demais municípios do Paraná e outros Estados. 
Desde 2014, faz parte da rede de hospitais com gestão compartilhada 
com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBESERH).

2021Relatório de Atividades

Certificados e 
Credenciamentos

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS).

Certificado junto ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (CMDPI).

Certificado junto ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA).
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Entregas 2021: 
conquistas 
em prol do 
Complexo HC
Serviço de Infectologia apoia 
a construção do amanhã

As novas instalações do Serviço de Infectologia do Complexo HC com 
a instalação de um sistema de climatização específico para locais de 
doenças infectocontagiosas tiveram um investimento de cerca de 
R$ 2 milhões feito pelos Amigos do HC junto a apoiadores e 
parceiros, em especial a Megamania, por meio da campanha 
“Construindo o Amanhã”. 

A entrega foi realizada no dia 26 de novembro, proporcionado a 
modernização do espaço. “O investimento permitiu a execução das 
obras, instalações elétricas, rede lógica, rede de gases medicinais e 
novo sistema de climatização, mudanças que aumentam a qualidade 
e segurança de equipes e pacientes”, informou Claudete Reggiani, 
superintendente do Complexo HC. 

Sonia Raboni, médica infectologista responsável pelo Serviço, 
destacou que o Complexo HC é o único hospital de Curitiba 
que conta com uma ala exclusiva para pacientes com doenças 
infectocontagiosas e possui um grupo de especialistas capacitados 
em infectologia como médicos, enfermeiros, nutricionistas e 
fisioterapeutas. 

Com a reforma, o número de leitos 
aumentou de 12 para 21. Ainda, ao 
lado dos leitos, foram instalados novos 
sinalizadores de enfermagem, que 
podem ser acionados pelos pacientes 
para solicitar auxílio da equipe. 

As nove enfermarias e os três quartos de 
isolamento respiratório foram equipados 
com antecâmaras e controle de pressão a 
fim de evitar fugas de agentes biológicos 
contaminantes, com várias etapas de 
filtragens de ar. Os quartos de isolamento 
respiratório receberam ainda interfones 
para facilitar a comunicação a distância 
dos pacientes com os profissionais. 

Assista ao 
vídeo do 

Serviço de
Infectologia
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Centro Pós-COVID-19
vencendo sequelas da pandemia

O novo Centro Avançado de Atenção Multiprofissional Pós-
COVID-19 do Complexo Hospital de Clínicas foi inaugurado 
para o tratamento e recuperação de pacientes com sequelas da 
doença, do tratamento ou psicológicos. O serviço inédito teve 
o investimento de mais de R$ 440 mil dos Amigos do HC com 
recursos da Megamania e por meio da campanha de arrecadação 
“O HC Precisa de Você – Centro Pós-COVID-19”, promovida pela 
Associação.

O espaço para a instalação do Centro Pós-COVID foi alugado 
com o apoio da Associação e estruturado para o funcionamento e 
manutenção do serviço com a aquisição de mobiliário, eletrônicos, 
equipamentos e materiais médicos para o atendimento aos 
pacientes e acompanhantes de tratamento. 

A inauguração foi realizada no dia 16 de dezembro, funcionando 
de forma gradativa a partir do dia 20 de dezembro, e já com 800 
pacientes vinculados.

Nós só vamos vencer essa pandemia no 
dia que tiver resolvido o problema das 
sequelas’’
– Pedro de Paula Filho, presidente dos Amigos do HC. 

Ambulância leva acessibilidade 
e comodidade aos pacientes 

Uma ambulância de última geração, no valor de R$ 238 mil, foi 
adquirida pelos Amigos do HC em parceria com a Megamania 
para o transporte de pacientes do Complexo Hospital de Clínicas.

Equipada com plataforma elevatória de acesso para portadores de 
necessidades especiais, ela permite o embarque de pacientes em 
cadeira de rodas. O veículo conta ainda com airbag duplo e sistema 
ESP com Hill Assist, que garante mais estabilidade nas manobras, 
isolamento térmico, portas com abertura 270°, banco tipo baú para 
três pessoas e sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica 
em quatro tons, além de maca e equipamentos necessários ao 
atendimento dos pacientes como sistema de oxigênio, suporte 
para soro e plasma móvel. 

Segundo a gerente de Atenção à Saúde do Complexo HC, 
Elizabeth Bernardino, o Centro atende toda uma linha de cuidado 
por meio de uma equipe multiprofissional. “É importante que o 
paciente não tenha que ficar procurando o serviço. Nós temos essa 
responsabilidade de deixar tudo em um lugar só para que ele possa 
fazer suas consultas e atendimentos de forma mais confortável, 
uma vez que já passou por uma série de transtornos”, explica.

Além da implementação do Centro Pós-COVID, a Associação já 
vinha contribuindo com a reabilitação no Hospital de Clínicas dos 
pacientes que tiveram a doenças, com a entrega de equipamentos, 
materiais médicos e hospitalares, a exemplo do projeto voltado aos 
pacientes idosos com sequelas, no valor de mais de R$ 632 mil, 
também com o apoio da Megamania. 

Assista ao vídeo do 
Centro Pós-COVID-19
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O setor de Suprimentos do Complexo HC recebeu aproximadamente 
R$ 955 mil em medicamentos e materiais médicos e hospitalares com 
recursos da Megamania. O setor é responsável pelo abastecimento de 
todo o hospital, suprindo as necessidades de insumos para a manutenção 
dos atendimentos e tratamentos dos pacientes.

Entrega realizada no dia 12 de novembro, 
na sede da Associação, com a participação 
dos representantes da Megamania, André 
Queiroga e César Augusto Nascimento, da 
superintendente do Complexo HC, Claudete 
Reggiani, de conselheiros e colaboradores 
dos Amigos do HC.

Os Amigos do HC foram beneficiados pelo projeto “DEDICA - Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente”, viabilizado pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS) via edital junto à Fundação 
de Ação Social de Curitiba (FAS), totalizando R$ 448.719,01 no 
período de 24 meses. Com o recurso, foram adquiridos materiais de 
consumo para a sede do DEDICA, como material de escritório, de 
higiene pessoal e limpeza, de copa e cozinha, e pedagógicos, que são 
essenciais para a realização do serviço, bem como despesas com a 
equipe de profissionais. 

Assista 
ao vídeo da 
entrega da
ambulância

Durante o período de execução do projeto de 24 meses, o Programa 
Dedica firmou um Termo de Colaboração com a FAS para receber 
encaminhamentos de crianças e adolescentes vítimas de violências 
graves e gravíssimas. 

Uma centrífuga de bolsa de sangue, kits de imuno-hematologia e 
agitadores de plaquetas foram entregues à Unidade Transfusional 
do Complexo HC. A entrega tem o valor de R$ 359.778,00 e foi 
viabilizada com recursos da Megamania e do setor de 
Telemarketing dos Amigos do HC.  
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Foram entregues 200 poltronas pelo projeto “Ambiência e conforto 
para pacientes idosos gestantes, puérperas e acompanhantes do 
Complexo HC” aos setores: 

   Ambulatório de Quimioterapia;
   Maternidade;
   Alojamento Conjunto;
   UTI Pediátrica;
   Pronto Atendimento;
   Hematopediatria;
   Clínicas Médicas;
   Hemodiálise;
   Clínica Médica Masculina;
   Clínica Médica Feminina;
   CPN / Hemodiálise;
   Clínica Cirúrgica;
   UTI COVID. 

No valor de R$ 360 mil, o projeto foi realizado com recursos da 
Megamania e teve como objetivo promover a inclusão dos familiares 
e acompanhantes no tratamento dos pacientes idosos, que têm 
o direito a acompanhante durante o período de internação, como 
previsto no Estatuto do Idoso. 

As pacientes gestantes atendidas no Complexo HC agora contam 
a possibilidade de realização de cirurgias intrauterinas graças a 
entrega do aparelho de lazer e instrumentos para cirurgias fetais. A 
entrega permitiu a implementação do serviço de alta complexidade 
no hospital. Os itens somam o valor de R$ 355 mil e foram adquiridos 
com recursos da Megamania.

Diversos setores do Complexo HC 
foram beneficiados por entregas 
de equipamentos solicitados pela 
Engenharia Clínica do hospital, 
que é responsável por identificar as 
necessidades apresentadas pelas 
equipes de profissionais. Cerca 
de R$ 346 mil em equipamentos 
foram destinados de acordo com as 
demandas atendidas com recursos 
da Megamania.

A fila de espera para cirurgias de média complexidade, principalmente 
cirurgias urológicas, foi reduzida com a entrega de um arco cirúrgico 
para o Centro Cirúrgico Ambulatorial do Complexo HC. 

O equipamento permite a produção de imagens em tempo real, 
durante a operação, possibilitando o aumento no número de 
cirurgias de 15 para 45 devido a adequação de uma sala cirúrgica
 para a realização dos procedimentos. O investimento foi de 
R$ 338 mil feito com recursos da Megamania.

Os pacientes atendidos na 
Unidade de Diagnósticos e 
Imagem (UDIM) do Complexo 
HC contam com um ambiente 
mais humanizado, que 
acalma e acolhe, resultando 
em exames mais rápidos, de 
melhor qualidade e com mais 
segurança para pacientes e 
profissionais, por meio do projeto 
“Humanização da sala de raios 
X”, no valor de cerca de R$ 239 
mil, realizado com recursos da 
Megamania. 

O projeto viabilizou a adesivagem da sala de exames de raio X e a 
aquisição de equipamento para realização de controle de qualidade em 
emissores de radiação ionizante e detector de radiação.

Os pacientes em tratamento oftalmológicos atendidos na Unidade de 
Cabeça e Pescoço do Complexo HC foram beneficiados com a entrega 
de materiais médicos e hospitalares como lentes de contato rígidas, 
intraoculares e kits de vitrectomia, usados para cirurgias na retina, como 
exemplo, para tratamento de Catarata e outras doenças que afetam 
a visão. O investimento foi de mais de R$ 206 mil com recursos da 
Megamania e do Programa Nota Paraná.
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O Serviço de Cirurgia Pediátrica e 
o Serviço de Urologia do Complexo 
HC receberam um mini nefroscópio 
percut NEO, dois ureteroscópios 
rígidos compostos e um vídeo fibra 
ureteroscópio digital, no valor total 
de R$ 206.447,44, para atender 
de forma mais efetiva e segura 
pacientes pediátricos portadores de 
nefrolitíase com indicação de remoção 
por nefrolitotomia percutânea. Os 
equipamentos foram adquiridos 
por meio do projeto “Aquisição de 
materiais de mini-litropsia percutânea 
para pacientes pediátricos”, realizado 
com recursos da Megamania.

Pacientes com câncer de pulmão atendidos pelo Serviço de 
Cirurgia Torácica do Complexo HC foram beneficiados pelo projeto 
“Aquisição de Videomediastinoscópio para o Serviço de Cirurgia 
Torácica”, no valor de R$ 122.835, 40, viabilizado com recursos da 
Megamania. O objetivo do projeto foi adquirir o equipamento para 
melhorar o diagnóstico e o posterior tratamento.
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Por meio do equipamento 
adquirido, é possível 
proporcionar melhor 
amostragem dos fragmentos 
para biópsia, controle de 
sangramentos e complicações, 
menor invisibilidade no 
paciente, bem como retirada 
de lesões e tumores maiores, 
os quais demandariam 
grandes cirurgias.

Uma impressora térmica 
de etiqueta, um scanner de 
microleitura e notebooks 
foram entregues à Unidade 
de Processamento de 
Materiais Esterilizados 
(UPME) do Complexo HC. 

Os equipamentos são 
utilizados na rastreabilidade 
dos materiais médicos e 
hospitalares e proporcionam 
melhor desempenho do 
trabalho da equipe com mais agilidade, segurança e qualidade
no processamento desses materiais beneficiando todo o hospital. 
A entrega somou o valor de mais de R$ 104 mil e foi realizada
com recursos da Megamania.

O Centro de Neuropediatria (CENEP) do Complexo HC recebeu uma 
doação no valor de R$ 100 mil feita com recursos da Megamania 
para ser utilizada em despesas administrativas como luz, água, entre 
outras. O CENEP faz parte do Setor de Neurologia Pediátrica do 
hospital e realiza aproximadamente 1.500 atendimentos por mês para 
crianças com problemas neurológicos em diversas especialidades. 

O recurso destinado
teve como objetivo 
contribuir com a 
manutenção do serviço. 
O cheque foi entregue 
à presidente do CENEP, 
Lúcia Durães. 
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Os recém-nascidos atendidos na UTI 
Neonatal do Complexo HC foram 
beneficiados com a aquisição de um 
bilirrubinômetro transcutâneo, no valor 
de R$ 89.960, 00, com recursos da 
Megamania. O aparelho é utilizado para 
evitar procedimentos invasivos e reduzir 
a coleta de sangue, que podem oferecer 
riscos aos bebês, agilizando diagnósticos 
e oferecendo mais cuidado e conforto 
aos pacientes.

A Unidade de Processamento de Informação Assistencial do 
Complexo HC foi beneficiada pela entrega de um sistema de 
arquivos necessários para o adequado armazenamento de 
prontuários dos pacientes. O projeto exclusivo foi desenvolvido 
para a otimização do espaço, ergonomia, organização do acervo, 
segurança operacional, alto desempenho e novos hábitos 
operacionais da equipe, de modo a trazer mais facilidade e 
agilidade no acesso às informações assistenciais. O investimento
foi de aproximadamente R$ 74 mil realizado com recursos da 
campanha Luz Solidária, em parceria com a Copel.
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O Banco de Leite Humano (BHL) 
do Complexo HC recebeu duas 
unidades da bomba de extração 
de leite humano, no valor total de 
R$ 43.580,00, para dar suporte 
e celeridade no atendimento às 
lactantes. O equipamento agiliza 
o trabalho dos profissionais e reduz 
o tempo de espera por parte das 
pacientes. Os aparelhos foram 
adquiridos por meio do projeto 
“Bomba de extração de leite 
humano para dar suporte e 
celeridade no atendimento às 
lactantes que utilizam o BLH”, 
realizado com recursos da 
Megamania.

Os pacientes idosos internados 
na Unidade de Terapia Intensiva 
do Complexo HC foram
beneficiados pelo projeto 
“Prevenindo Delirium de Idosos 
Fragilizados na UTI”, no valor 
de R$ 36. 717, 00, realizado 
com recursos arrecadados 
pelo Programa Nota Paraná. 

A realização do projeto impacta nessa demanda de pacientes críticos 
complexos, clínicos e cirúrgicos admitidos nas UTIs do hospital, no 
qual 30% dos pacientes têm acima de 75 anos, com elevado risco de 
complicações e de ir a óbito.

Um equipamento de ultrassom portátil acompanhado do notebook 
com as configurações necessárias para resolução das imagens 
dos exames (IC) foi entregue para a Unidade Cardiopulmonar do 
Complexo HC por meio do projeto “Reduzindo a morbimortalidade 
em pacientes com insuficiência cardíaca”, no valor de R$ 35 mil, 
com recursos do Programa Nota Paraná. 
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A Unidade de Processamento de 
Materiais Esterilizados (UPME) do 
Complexo HC recebeu uma máquina 
de gravação a laser, no valor total de 
R$ 34 mil para garantir a segurança 
do paciente por meio do aumento 
da qualidade dos produtos para 
saúde processados pela unidade. 
A máquina foi adquirida por meio 
do projeto “Aquisição de Máquina 
de Gravação a Laser de materiais 
odonto-médico-hospitalares para 
rastreabilidade individual do 
produto para saúde”, realizado 
com recursos da Megamania.

Relatório de Atividades

66

Com o projeto “A Segurança 
Norteando a Qualidade da 
Assistência ao Paciente 
Cardíaco”, pacientes adultos e 
idosos portadores de patologias 
cardíacas agudas e crônicas 
foram beneficiados com 
recursos da Megamania. No 
valor de R$ 25.802,00, o projeto 
proporcionou a compra de uma 
cadeira de banho para até 70kg, 
uma para até 130Kg, duas macas 
de transporte, dois venoscópios 
e três balanças digitais portáteis 
para a Unidade de Cardio-
Pneumo (UCP) do Complexo HC.

A Unidade Multiprofissional 
do Complexo HC recebeu 
equipamentos de pilates por 
meio do projeto “Aquisição de 
equipamentos de Pilares para o 
atendimento de pacientes adultos 
e idosos”, realizado com recursos 
do 1° Congresso Brasileiro de 
Processo Previdenciário. No total, 
foram R$ 23.344,00 repassados 
para a aquisição de almofadas 
clínicas, discos de rotação 
exercitador de quadril, pranchas de 
salto e cadeira combo classic pilates. 

Os equipamentos otimizam os atendimentos de Fisioterapia e 
reduziram a fila de espera de pacientes encaminhados ao Serviço 
de Prevenção e Reabilitação Funcional.

Um microscópio, dois agitadores tipo vortex e três esterilizadores 
infravermelhos foram entregues ao Serviço de Bacteriologia da Unidade 
de Laboratório de Análises Clínicas (ULAC) do Complexo HC por meio 
do projeto “Equipamentos para o Serviço de Bacteriologia da ULAC”,
no valor de R$ 19.800,00 realizado com recursos da Megamania. O projeto 
teve como objetivo melhorar a dinâmica de trabalho diária, oferecendo 
mais agilidade e confiabilidade às análises das amostras dos exames. 

O projeto beneficia mais de 100 pacientes por mês, possibilitando 
maior eficiência nos diagnósticos de insuficiência cardíaca, redução 
na taxa de hospitalização e diminuição dos custos no tratamento. 
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O Serviço de Cirurgia Pediátrica 
do Complexo HC recebeu 15 
unidades de Injeção Botulínica, 
no valor total de R$ 18.390,00, 
para atender pacientes com 
bexiga neurogênica. A aplicação 
dessas injeções melhora o quadro 
clínico e urodinâmico, além de 
avaliar o impacto da terapia na 
qualidade de vida dos pacientes. 
Os medicamentos foram 
adquiridos por meio do projeto 
“Injeção Intravesical de Toxina 
Botulínica em Crianças com 
Bexiga Neurogênica”, realizado 
com recursos da Megamania.

Seis meses de gás oxigênio foi fornecido às UTIs Neonatal e COVID do 
Complexo HC para o atendimento aos pacientes pediátricos e aos casos 
de COVID-19 em tratamento no hospital. O abastecimento do insumo 
custou mais de R$ 16 mil realizado com recursos da Megamania. 

O Setor de Psiquiatria do Complexo HC recebeu grades de proteção 
em sua sede para a maior segurança da equipe de profissionais, 
pacientes, seus familiares e acompanhantes. O investimento foi de 
aproximadamente R$ 17 mil, com recursos da Megamania.

Os pacientes em tratamento na 
Unidade do Sistema Músculo 
Esquelético e na Unidade de Urologia 
e Nefrologia do Complexo HC 
foram beneficiados as entregas de 
materiais médicos e hospitalares e 
exames, de aproximadamente R$ 15 
mil, com recursos da Megamania e 
do Programa Nota Paraná. Entre as 
entregas, estão materiais ortopédicos 
como próteses de joelho que 
proporcionam melhor qualidade de 
vida aos pacientes.

A Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal do Complexo HC recebeu 
10 máscaras nasais, tamanho M, 
10 máscaras nasais, tamanho G, e 
10 conectores T para circuito de 
ventilação mecânica, adquiridos por 
meio do projeto “Diminuição do Índice 
de Lesão Nasal em recém-nascidos 
internados na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal”, no valor total 
de R$ 13.868,70, com recursos da 
Megamania.

Pacientes com dificuldade 
de locomoção, necessidades 
especiais e idosos atendidos no 
Complexo HC foram beneficiados 
pelo projeto “Cadeiras de rodas 
para pacientes atendidos no 
Complexo Hospital de Clínicas”, 
no valor de R$ 12.567,93 
destinados pelo Fundo Municipal 
de Assistência Social. Com 
os recursos, foram compradas 
três cadeiras de rodas, uma 
esteira eletrônica e uma bicicleta 
horizontal para a Unidade de 
Atendimento Multiprofissional 
a fim de melhorar as condições 
de locomoção dos pacientes 
em tratamento no Serviço de 
Medicina Física e Reabilitação. 

Os pacientes atendidos pela Unidade de Neurocirurgia do Complexo HC 
foram beneficiados com a entrega de medicamentos, no total de 
R$ 2.370,00, adquiridos com recursos do Programa Nota Paraná.
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A Unidade Multiprofissional 
(UNIMULT) do Complexo 
HC começou a oferecer a 
terapia por Ondas de Choque 
Extracorpórea (ESWT) para 
atender pacientes com 
desordens musculoesqueléticas 
atendidas no Ambulatório de 
Fisioterapia Ortopédica. Com o 
procedimento, os pacientes terão 
acesso a um tratamento mais 
eficaz e com menor taxa 
de complicações.No total, foram 
repassados R$ 10.840,00. 

O procedimento se tornou possível por meio do projeto “Utilização 
da terapia por ondas de choque corpóreas (ESWT) em desordens 
musculoesqueléticas”, realizado com recursos da Megamania.

O registro dos sinais vitais dos 
pacientes do Complexo HC foi 
aperfeiçoado pelo projeto “Efetividade 
dos Sinais Vitais: Cuidado Seguro ao 
Paciente”, no valor de R$ 7.555, 03, 
viabilizado com recursos do Programa 
Nota Paraná. O projeto proporcionou 
melhoria no registro da frequência 
respiratória e cardíaca por meio da 
instalação de relógios de parede 
analógicos para melhorar a qualidade 
do atendimento para equipe de 
enfermagem e demais profissionais 
da equipe multiprofissional e na 
ambiência em questão norteadora 
de tempo e espaço para o paciente 
e seus acompanhantes. 

Os pacientes oncológicos e hematológicos atendidos na Unidade 
Dispensação Farmacêutica do Complexo HC foram beneficiados pelo 
projeto “Adaptabilidade no diagnóstico e minimização de riscos aos 
pacientes do Hospital de Clínicas”, no valor de R$ 5 mil, viabilizado com 
os recursos do Programa Nota Curitibana.  

A Unidade de Diagnóstico e Imagem 
(UDIM) do Complexo HC recebeu 
duas mesas de exames clínicos, 
no valor total de R$ 3.434,32 para 
atender com mais qualidade mulheres 
que vão realizar exames de imagem 
ginecológicos por ultrassom. Os 
materiais garantem o atendimento 
adequado e aumenta o conforto das 
pacientes durante o procedimento. As 
mesas foram adquiridas por meio do 
projeto “Atenção à saúde da mulher 
no Serviço de Ultrassonografia”, 
realizado com recursos da Megamania.

Os pacientes com doenças cardíacas atendidos pela Unidade de 
Cardiologia e Pneumologia do Complexo HC foram beneficiados pela 
aquisição de geradores de marcapasso transvenosos e cateteres balão, 
no valor de R$ 29.728,00 adquiridos com recursos da Megamania. 

Os pacientes que necessitam de exames diagnósticos realizados 
na Unidade Laboratório de Análises Clínicas do Complexo HC 
foram beneficiados com a entrega de testes antígenos e kits para 
imunofluorescência indireta para ensaios in vitro. A investimento 
foi de R$ 18.965,01, com recursos da Megamania.
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Na linha de 
frente contra a 

COVID-19
Junto a órgãos públicos, empresas 

e a sociedade, a Associação manteve 
o enfrentamento à pandemia. 

No segundo ano da pandemia, iniciada em 2020 e enfrentada ao 
longo de 2021, os Amigos do HC continuaram apoiando o Complexo 
Hospital de Clínicas. Nos últimos dois anos, a Associação investiu 
aproximadamente R$ 8 milhões em doações de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s), equipamentos, testes para COVID-19, 
insumos diversos e materiais médicos. 

No ano passado, mais uma etapa da batalha foi vencida. Apenas em 
2021, foram mais de R$ 4 milhões investidos graças à solidariedade 
de todos que abraçaram a campanha “O HC Precisa de Você – A 
luta não acabou!”, que se tratou da segunda etapa para ampliar 
a estrutura de combate à COVID-19. 

O Hospital de Clínicas é um dos hospitais referência contra a doença 
e precisou da ajuda para ampliar os leitos, atender os pacientes com 
a doença e proteger seus profissionais de saúde na linha de frente 
contra o coronavírus.

Os recursos 
contribuíram para 
o tratamento dos 
pacientes e proteção 
dos profissionais de 
saúde.
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, até o final 
de 2021, o Complexo Hospital 
de Clínicas recebeu cerca de 
R$ 3,6 milhões em doações 
da Megamania para o combate 
à COVID-19 por meio da 
parceria dos Amigos do HC. 
Todo o valor contribuiu para 
o atendimento aos pacientes 
com a doença, ampliação dos 
leitos e com a proteção dos 
profissionais na linha de frente.

No total, os recursos 
contribuíram para a entrega 
de 10 respiradores, no 
valor de R$ 1,250 milhão, 
adquiridos para o tratamento 
de pacientes, além dos valores 
destinados para a aquisição de 
insumos diversos e materiais 
médicos como 114 mil luvas, 
100 mil seringas descartáveis, 
15 mil máscaras tipo N95, 14 
mil aventais, 100 unidades de 
máscaras de oxigênio de alta 
concentração adulto e mais 
40 unidades pediátricas. 

2021

Megamania destina mais 
de R$ 3,6 milhões contra a COVID-19

Durante a entrega dos 
respiradores, realizada no dia 
6 de março, a superintendente 
do Complexo HC, Claudete 
Reggiani, agradeceu os Amigos 
do HC, em parceria com a 
Megamania. Ela destacou 
que aqueles haviam sido 
os primeiros respiradores 
destinados ao hospital desde 
o início da pandemia, pois 
anteriormente estavam se 
utilizados equipamentos 
emprestados.
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Uma verdadeira corrente 
do bem possibilitou a 
entrega das doações

Uma coletiva de imprensa, 
realizada no dia 23 de março, 
de forma virtual, marcou a 
entrega oficial de um total de 
20 respiradores e sistemas 
de ventilação de alto- fluxo 
ao Complexo Hospital de 
Clínicas, além de R$ 284 mil 
em insumos necessários para 
reforçar a estrutura do hospital 
no combate à COVID-19. 

As doações foram resultado da 
solidariedade de empresas e 
pessoas físicas que abraçaram 
a causa junto aos Amigos do 
HC. Os equipamentos foram 
divididos em nove sistemas 
de ventilação de alto-fluxo 
e dez respiradores para UTI. 
Segundo a superintendente 
do Complexo HC, Claudete 
Reggiani, os aparelhos 
foram instalados na Unidade 
Referenciada, que foi 
transformada em unidade 
para atendimento de casos 
da doença. O espaço foi 
revitalizado em 2018 pela 
Associação.

Mais 20 respiradores 
e insumos reforçam 

estrutura de combate. 

2021

Foi uma felicidade muito grande a 
participação dos Amigos do HC juntamente 
com a Rede de Solidariedade e a campanha 
O Amor Contagia. O momento é de muita 
solidariedade. Vou citar uma frase do Lucas 
Guimarães (sócio do Grupo Positivo). 
‘Se não formos solidários agora, seremos 
quando?’. O momento é esse’’
– Pedro de Paula Filho, presidente dos Amigos do HC.

Dos nove sistemas de 
ventilação, seis foram 
adquiridos com o apoio da 
Rede Solidariedade, composta 
por um grupo de empresários 
de Curitiba unidos para ajudar 
hospitais durante a pandemia. 
Dos dez respiradores, três 
foram entregues em parceria 
com a FUNPAR, obtidos com 
o apoio da campanha 
“O Amor Contagia”. 

A coletiva teve a participação 
do reitor da UFPR, Ricardo 
Marcelo Fonseca, da 
superintendente do Complexo 
HC, Claudete Reggiani, e do 
presidente dos Amigos do HC, 
Pedro de Paula Filho, que na 
ocasião a agradeceu a todos 
os doadores. 

Doadores:
Sócios do Grupo Positivo 

Associação dos Professores da 
Universidade Federal do Paraná 
(APUFPR)

Associação Brasileira 
do Ministério Público

Anibal Tacla

Bras Onda Papel Ondulado LTDA

Cattalini Terminais Marítimos S/A

Centauro-ON

Cixares Libero Vargas

Construtora Laguna

Extramed Administração e Serviços 

Furukawa Eletric Latam

Helio Bruck Rottenberg

IBEMA Companhia Brasileira de 
Papel

Juliana Gadotti Feldemann 

Laila Vezozzo

Lucas Raduy Guimarães

Marino Garofani 

Menegotti Indústrias 

Metalúrgicas Trombini 

Mili S/A

Office Securitizadora

Relevo Artefatos de Papel

Renato Ribas Vaz 

Paraná Petro 

Paulo Fernandes Ferrari Lago

Paraná Petro 

Progresso Securitizadora 

Renato Ribas Vaz 

Samuel Ferrari Lago

Sindicombustíveis

Tribunal Regional Eleitoral 

Trombini Embalagens S/A

Thais Suzana Ferrari Lago

W Investments  
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A fachada do Hospital de Clínicas 
foi tela para o lançamento do 
Projeto Vida – Histórias da 
Pandemia. A projeção foi realizada 
no dia 20 de março e apresentou 
vídeos em que profissionais da 
saúde diretamente envolvidos 
no enfrentamento da pandemia 
no hospital contaram suas 
experiências dentro de um dos 
maiores centros de combate à 
COVID-19 no país.

A ação foi uma realização da 
Montenegro Produções, Unimed 
Curitiba e os Amigos do HC e 
tratou-se da primeira etapa do 
projeto, viabilizado por meio da 
Lei de Incentivo à Cultura, e o 
patrocínio também da Greca 
Asfaltos, Tecnolimp e Engepeças. 
Contou, ainda, com um livro e uma 
exposição artística sobre a vida 
das pessoas durante a pandemia, 
trazendo análises e previsões 
sobre os impactos deixados pelo 
coronavírus. 
 
“Essas histórias, ao lado de um 
livro e de uma exposição interativa, 
fazem parte do Projeto VIDA, e 
são um registro importante de 
como esses profissionais afirmam 
seu protagonismo diante de um 
cenário de crise, encontrando 
outras narrativas individuais 
e coletivas”, afirma Carolina 
Montenegro, idealizadora do 
projeto.
 

Projeto Vida revela 
histórias da pandemia

Relatório de Atividades

A projeção dos vídeos foi 
transmitida simultaneamente nas 
redes sociais dos Amigos do HC, 
do Complexo Hospital de Clínicas 
e da Montenegro Produções. 
Primeiro, foi apresentado o vídeo 
institucional sobre o Projeto VIDA, 
seguido do vídeo manifesto com 
os depoimentos dos profissionais 
de saúde gravados no hospital. A 
estrutura de projeção utilizou um 
projetor equivalente à qualidade 
de projeções feitas pela Disney 
e as apresentações de Natal 
no Palácio Avenida. Assim as 
imagens puderam ser vistas em 
alta resolução das janelas dos 
prédios da região e por todos que 
acompanharam de suas casas a 
homenagem. 

Somando forças

2021

A Associação Paranaense do Ministério Público 
ajudou na compra de medicamentos sedativos 
para intubação de pacientes com COVID-19 
com uma doação de R$ 27 mil, arrecadada 
pela campanha “SOS COVID-19”, realizada 
junto aos seus 153 associados. 

O presidente da APMP, André Tiago Pasternak 
Glitz, afirmou que: “A campanha foi uma 
oportunidade de promotores, promotoras, 

Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná junto à 
Associação dos Funcionários do órgão (ASFTRE) doaram cerca
de R$ 34 mil e contribuíram com a compra de respiradores para 
o tratamento de pacientes com a COVID-19 no Complexo HC. 
O valor foi arrecadado por meio de uma campanha que contou 
com a participação de juízes, servidores, colaboradores, seus 
familiares, além do público em geral por meio da divulgação 
nas redes sociais e demais meios de comunicação. 

Segundo o presidente da ASFTRE, Paulo Cezar Ribeiro, a 
campanha durou apenas duas semanas e teve um grande trabalho. 
“O objetivo é importante para toda da sociedade. Tenho certeza 
que a Associação fará muito bom uso do recurso”, afirmou Ribeiro.

procuradores e procuradoras da Justiça do estado do Paraná 
contribuir com os profissionais de saúde”. E complementou: “Foi 
um privilégio ajudar uma instituição tão importante ao Paraná, 
como é o Hospital de Clínicas”. 

Assista à projeção 
do Projeto Vida

Confira 
a notícia 
completa 
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O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (SIMEPAR) 
destinaram R$ 50 mil e contribuíram com a compra de 
respiradores. Os recursos são provenientes de uma multa em 
ação trabalhista contra a contratação de médicos e médicas de 
forma terceirizada no Município de Campina Grande de Sul. Com a 
destinação, os Amigos do HC conseguiram compor o pagamento 
de respiradores usados pelos pacientes graves da COVID-19 em 
tratamento no Complexo HC.

Relatório de Atividades

A Cattalini Terminais 
Marítimos doou o valor de 
R$ 5.985,00 para a compra 
de um medicamento utilizado 
no tratamento dos pacientes 
com a COVID-19 atendidos 
no Complexo HC.

O fundador da UNINTER, 
Wilson Picler, doou R$ 27 mil 
para a compra de 110 mil 
seringas utilizadas no 
atendimento a pacientes 
com a COVID-19, em 
tratamento no Complexo 
Hospital de Clínicas.

A empresa Viva Embalagens 
doou 2.700 máscaras 
protetoras descartáveis, no 
valor total de R$ 1.500,00, 
para o uso dos profissionais 
do Complexo HC e dos 
colaboradores da Associação
no combate à COVID-19.

Milton Furtado fez tratamento 
contra a COVID-19 no 
Complexo HC e agradeceu 
o ótimo atendimento que 
recebeu da equipe de 
profissionais de saúde com 
uma doação de 3.840 fraldas 
geriátricas aos Amigos do HC, 
que foram entregues para o 
uso dos pacientes do hospital. 

2021

A clínica de estética Virtuosa sorteou 150 vouchers de vale-
massagem para os profissionais de saúde na linha de frente no 
combate à COVID-19 do Complexo HC. A ação foi um gesto de 
gratidão pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais desde o 
início da pandemia.

A Associação Comercial do 
Paraná doou mil máscaras 
tipo N95/PFF2. Do total, 100 
foram destinadas para uso 
interno dos colaboradores 
dos Amigos do HC e 900 ao 
Complexo HC. A ação fez parte 
do mutirão de distribuição de 
máscaras na região central de 
Curitiba realizado pela ACP em 
comemoração aos 131 anos da 
sua fundação.

A Leclair Cosméticos doou 
500 sabonetes e 200 álcoois 
em gel para o uso pelos 
colaboradores dos Amigos 
do HC para o combate à 
COVID-19 dentro da 
Associação.
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A sede dos Amigos do HC teve a pintura da fachada renovada com 
a doação de cinco galões de tinta branca feita pelas Tintas Sherwin 
Williams. A doação trouxe ainda mais vida e cor para o dia a dia 
da nossa casa. 

O Espaço Insieme fez doações 
de kits contendo saquinhos 
para bebê, roupa e sapatinhos 
de lã para serem entregues 
às mães dos recém-nascidos 
na Maternidade do Complexo 
HC e levar carinho e muita 
solidariedade. A ação chamada 
de “Saquinhos de Amor” é 
realizada mensalmente pelas 
mulheres que fazem parte do 
grupo de voluntárias. 

A Nissei doou 14 cadeiras de rodas destinadas ao uso dos pacientes 
do Complexo HC, possibilitando que pessoas com dificuldade de 
locomoção possam ser melhor assistidas e ter mais conforto durante 
o período de atendimento no hospital. 

Conquistas 
com a sociedade

Relatório de Atividades 2021
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Apostilas didáticas e materiais escolares foram doados pela 
Universidade Positivo por meio do Projeto Educando. 

As doações foram entregues para o Projeto de Escolarização 
Hospitalar do Complexo HC, que oferece a possibilidade de crianças 
e adolescentes continuarem os estudos mesmo durante longos
 períodos de internação. Para o funcionamento, são necessários 
materiais escolares, pedagógicos e livros. 

Os Amigos do HC apoiam o projeto com uma campanha de 
arrecadação realizada durante todo o ano. Em 2021, recebemos a 
soma de 249 itens doados por diversos amigos, pessoas e empresas
que se mobilizam para abraçar a causa.

Quer apoiar o Projeto de Escolarização? 
Entregue sua doação na sede dos Amigos do HC.

Endereço: Av. Agostinho Leão Jr., 336
Alto da Glória. Curitiba - Paraná. 

20212021

A Vitao Alimentos doou 71 biscoitos com cobertura de chocolate 
para os doadores do submetidos a procedimentos de separação de 
substâncias do sangue. O Israel Pessoa Júnior doou 384 barrinhas de 
cereal para serem distribuídas aos doadores de sangue.

A Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho (SEJUF) 
doou 500 bolachas e 380 
pães aos Amigos do HC 
para as atividades diretas 
da Associação. A doação foi 
entregue pelo secretário e 
ex-presidente dos Amigos 
do HC, Ney Leprevost. Parte 
dessa doação, 120 pacotes 
de bolachas, foi destinada 
ao Santuário Perpétuo 
Socorro como forma de 
compartilhar com o próximo. 

O Biobanco do Complexo HC recebe doações diariamente e necessita de 
alimentos para oferecer como lanche aos doadores após o procedimento. 
Os Amigos do HC receberam doações diversas de pessoas e empresas, 
que foram destinadas ao setor do hospital. 
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O projeto Cabelo Amigo recebe 
doações de cabelo, que são 
transformadas em perucas 
entregues a pacientes em 
tratamento contra o câncer no 
Complexo Hospital de Clínicas 
e em outros hospitais.

Em 2021 firmamos parceria com 
a Santa Casa de Curitiba para 
que os pacientes atendidos pelo 
setor de oncologia retirem suas 
perucas na sede dos Amigos 
do HC, mediante comprovação 
do tratamento. O intuito da 
Associação é apoiar e expandir a 
parceria com outros hospitais que 
também são atendidos pelo SUS. 

O Cabelo Amigo é realizado 
com o apoio de voluntários que 
fazem a produção e manutenção 
das perucas. O cabeleireiro 
e peruqueiro, Jorge Luís dos 
Santos, é voluntário desde o início 
do projeto e, junto à sua equipe, 
é responsável por transformar as 
doações recebidas diariamente 
em perucas dos mais diversos 
tipos. 

Em 2021, recebemos 573 mechas 
de cabelo para a confecção de 50 
perucas. Cada doação recebida 
passa por um processo delicado 
de separação do cabelo e ajuda a 
complementar outras doações.

Entre elas, a doação das 
crianças atendidas pelo Centro 
Assistencial e Educacional Padre 
Giocondo (CAEPG) de uma 
caixa toda enfeitada, repleta de 
mechas de cabelo e diversas 
cartinhas para pacientes em 
tratamento oncológico. O CAEPG 
oferece serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos a mais 
de 120 crianças em situação de 
vulnerabilidade social. 
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A Abreu e Merkl Advocacia 
doou diversas roupas à Loja 
dos Amigos do HC. As doações 
foram destinadas para serem 
vendidas na nossa loja e toda 
a renda foi revertida para o 
Programa CEDIVIDA, causa dos 
nossos 35 anos da Associação. 
Parte das roupas também foi 
doada para Instituições de Longa 
Permanência (ILPs) que acolhem 
pessoas idosas. 

Quer apoiar a Loja dos
Amigos do HC? Participe 
do grupo de WhatsApp da 
Loja para ficar por dentro 
das novidades ou entre 
em contato para agendar 
a entrega da sua doação.

2021

Participe
do grupo de 
WhatsApp 
da Loja

O DEDICA conta com uma sede acolhedora e estruturada para onde 
algumas doações são destinadas.  Somos gratos a todas as pessoas e 
empresas que fizeram doações. 

O Instituto Amiga 
dos Sonhos doou 
119 livros infantis 
entregues às crianças 
e adolescentes 
atendidos pelo 
Programa DEDICA.
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Marco Brotto, autor de Aurora 
Boreal, doou 150 livros para a 
Gincana dos Amigos, ação com 
os colaboradores dos Amigos 
do HC, que foram entregues ao 
Programa DEDICA. Brotto foi 
o personagem da sua biografia 
adaptada para o livro infantil 
“Aurora Boreal: uma descoberta 
além das cores”, da escritora 
Renata Aguilar, e teve sua história 
contada de um jeito divertido 
e visualmente atrativo para as 
crianças.

A Páscoa foi mais especial no 
Programa DEDICA por meio da 
solidariedade das empresas Mili 
e Barion, que doaram cerca de 
180 kits com bombons e ovinhos 
de chocolate entregues para as 
crianças e adolescentes. 
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A Panvel doou 84 unidades de um medicamento utilizado para 
fortalecer a estrutura óssea de pacientes com deficiência de vitamina D, 
que foram destinados ao Complexo HC para o tratamento de pacientes.

A Panvel do Shopping Palladium doou 200 unidades de medicamentos 
analgésicos que foram destinados para o lar de idosos Doce Aconchego, 
que precisa de ajuda para cuidar das pessoas idosas atendidas. 

Quer apoiar o 
Programa DEDICA?

Entre contato pelo e-mail 
captação@amigosdohc.org.br 

e faça a sua doação. 

2021

50 cestas básicas da ação 
“Caixa Mais Solidária” realizada 
pela Caixa, em parceria com o 
Programa Pátria Voluntária, 
foram destinadas para as famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social atendidas pelo Programa 
DEDICA. Os alimentos foram 
arrecadados por várias agências 
espalhadas pelo país. 

A campanha permanente de arrecadação de fraldas geriátricas dos 
Amigos do HC recebe doações em unidades e em dinheiro de forma 
virtual, que contribuem a demanda de 16 mil fraldas geriátricas 
necessárias do Complexo HC para o atendimento dos pacientes 
idosos e acamados internados.  

Em 2021, foram arrecadados R$ 3.649,36, que possibilitaram a compra 
de 1.240 fraldas, e mais 1.894 unidades recebidas por meio de doações 
de pessoas e empresas que apoiam a campanha. Agradecemos a todos 
ajudaram a cuidar dos pacientes do hospital. 

Ajude nossa 
campanha 
de Fraldas 
Geriátricas! 

Faça a sua doação!
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Os pacientes do Complexo HC 
precisam de 300 kits de higiene 
pessoal por dia, contendo pasta e 
escova de dente, shampoo, pente, 
lenço umedecido, absorvente 
e sabonete. Os Amigos do 
HC realizam uma campanha 
permanente de arrecadação 
e contam com doações de 
produtos de higiene pessoal pela 
comunidade e empresas.
Em 2021, foram arrecadados 
R$ 2.047, 06, que possibilitaram a 
compra de 490 itens, e mais 1.626 
produtos de higiene recebidos, 
que contribuíram para a confecção 
dos kits entregues aos pacientes 
do hospital. 

Lançada em 2021, a campanha 
Lãs e Fios foi criada para ajudar 
a aquecer os recém-nascidos 
da Maternidade Complexo HC. 
Os materiais são usados por 
voluntárias para a confecção de 
roupas como sapatinhos, toucas, 
luvas, cachecóis e outras peças de 
enxoval. Dos fios de toque macio, 
também nasce o Amigurumi, um 
bichinho simpático feito a partir das 
técnicas de crochê e tricô. 

20212021

Ajude nossa 
campanha de
Kits de Higiene! 

No primeiro ano de campanha, 
foram R$ 2.047, 06 e mais 1.372 
unidades de lãs e fios doadas 
pela comunidade e empresas, 
e transformados em carinho em 
forma de materiais feitos a mão. 

Com as doações, do grupo As 
Fiandeiras, de aproximadamente 
70 mulheres, produziu dezenas 
de mantas entregues aos bebês 
e também pessoas idosas 
atendidas no hospital.

Os retalhos de tecidos doados 
pela DAJU foram transformados 
pelo grupo As Fiandeiras em 
mantas e ponchos entregues 
aos pacientes do Complexo HC. 
No total, foram confeccionadas 
40 unidades que ajudaram 
a aquecer e levar mais conforto 
às pessoas em tratamento 
no hospital. Assim, os pedaços 
de tecidos que antes seriam 
descartados pela loja ganharam 
um solidário destino pelas mãos 
das voluntárias. Uma parceria 
a partir de um gesto simples 
e que ajudou a fazer o bem.

Ajude nossa campanha 
de arrecadação de lãs! 

O Rotary Cristo Rei doou
 um adaptador tipo Zeiss para 
câmera digital Canon para ser 
utilizado pelo Centro de Visão 
do Complexo HC no tratamento 
de pacientes com problemas 
oftalmológicos.

A Ford Slaviero doou vários 
equipamentos de informática 
para as estações de trabalho 
dos Amigos do HC. Os itens 
incluem desktops, monitores, 
racks, servidores e nobreaks, 
no valor total de R$ 15 mil. 

Faça a sua 
doação

Saiba 
como
doar
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A Dona Enedina Peluso de 
Moura, de 93 anos, doou 
sapatinhos de tricô para bebês 
confeccionados por ela mesma. 
A doação contribuiu com a 
campanha Novembro Roxo, mês 
de prevenção e sensibilização da 
prematuridade, e foi entregue aos 
recém-nascidos prematuros na 
Maternidade do Complexo HC. 

O fim do ano é motivo de 
alegria e confraternização. 
Para fazer as festas dos 
colaboradores dos Amigos 
do HC ainda mais especiais, 
contamos com as contribuições 
do Festval, do vice-presidente 
da Associação, Walter 
Cardoso da Silveira Filho, 
do superintendente, Edelcio 
Jacomassi, dos nossos 
conselheiros João Guilherme e 
Miguel Krisgner, da Wine Point, 
por meio da nossa conselheira 

2021

Juliane Greca, do O Boticário, 
Nutrimental, Tropes, Sucos 
Prates e Vale Fértil. As doações 
contribuíram com as cestas de 
Natal e Ano Novo dos nossos 
amigos de todos os dias. 

Campanhas de 
Promoção à Saúde 
e Garantia de Direitos 

A promoção à saúde e garantia 
de direitos fazem parte do 
propósito da Associação dos 
Amigos do HC enquanto uma 
Organização da Sociedade 
Civil (OSC) na sociedade. 
Diante disso, nossos esforços 
são igualmente voltados ao 
fomento de ações e campanhas 
que promovem a informação, a 
prevenção e a conscientização 
da população, além de levar 
carinho, atenção e cuidado. 

Agosto Dourado promove 
o aleitamento materno

Em agosto, a campanha Agosto 
Dourado é dedicada à promoção 
do aleitamento materno como 
alimento de ouro para os bebês. 
Para levar informação e cuidado 
às mamães dos recém-nascidos 
da Maternidade do Complexo 
HC, a Associação, em parceria 
com o Comitê de Humanização 
do hospital entregaram kits de 
higiene pessoal e cosméticos, 
doados pela Panvel Palladium, 
junto com uma cartilha sobre 
o aleitamento materno e 
as orientações especiais da 
enfermeira do Banco de Leite, 
Janaína Mara de Almeida.

 

“Criança à Flor da Pele”

Na Semana da Criança, em 
celebração ao Dia das Crianças, 
os Amigos do HC apoiaram a 
exposição “Criança à Flor da 
Pele”, promovida pela Sociedade 
Paranaense de Pediatria e pelo 
Shopping Mueller. A exposição 
exibiu um ensaio fotográfico com 
histórias de luta das crianças 
que possuem alguma patologia 
que afeta a pele, com o objetivo 
de conscientizar, diminuir o 
preconceito e gerar reflexão. As 
crianças retratadas são pacientes 
do Serviço de Dermatologia 
Pediátrica do Complexo HC.

Simultaneamente à exposição, o 
espaço M. Social do Shopping 
Mueller recebeu os Produtos 
Solidários dos Amigos do HC 
para venda com verba revertida 
à aquisição de cremes de alta 
complexidade destinados ao 
tratamento das crianças. Para 
fechar o evento, que foi até o dia 
31 de outubro, aconteceu um bate-
papo do jornalista Reinaldo Bessa 
com as crianças e suas famílias. 

Baixe grátis o e-book
Agosto Dourado 
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Outubro Rosa contra 
o câncer de mama

Em outubro, a campanha 
Outubro Rosa ganhou diversas 
ações, junto a parceiros, em 
benefício do nosso projeto 
Cabelo Amigo e dos pacientes 
em tratamento contra o 
câncer de mama. Contamos 
com as parcerias inéditas do 
Hotel NH Curitiba The Five, 
o salão de beleza Boho Art & 
Beauty, o restaurante Trinitas, 
Shopping São José, Frank 
d’Ferran, MEDME Farmácias e 
DAJU, além do segundo ano 
consecutivo de parceria com 
a POPME. 

O Boho Art & Beauty e 
o restaurante Trinitas, 
pertencentes ao Hotel NH 
Curitiba The Five, promoveram 
duas ações distintas, mas 
pelo mesmo propósito. No 
salão, foram realizados cortes 
para doações de cabelo, que 
são usados na confecção de 
perucas. Já o Trinitas elaborou 
um prato especial com todo 
lucro revertido para o Setor de 
Oncologia do hospital.

O Shopping São José e Frank 
d’Ferran também estiveram 
juntos na arrecadação de 
mechas para o Cabelo Amigo. 
O shopping disponibilizou uma 
urna para receber as doações 
e o salão realizou de cortes 
gratuitos aos clientes que 
doassem os cabelos. 

A MEDME Farmácias realizou 
uma campanha de doações de 
lenços com os clientes. Essa 
ação tem o intuito de melhorar 
a autoestima dos pacientes 
oncológicos.

A POPME reverteu 20% das 
vendas da camiseta rosa 
“Celestial Vibe” produzidas 
pela marca especialmente 
para a campanha em prol dos 
pacientes em tratamento do 
contra o câncer de mama.

A DAJU realizou a campanha 
Doação de Toucas DAJU em 
benefício dos Amigos do HC. 
A cada cinco novos cadastros 
no WhatsDAJU, a loja doou 
uma touca de microfibra plush.

Novembro Azul pela 
saúde dos homens

No Novembro Azul, mês de 
conscientização sobre a saúde 
masculina e prevenção do câncer 
de próstata, os Amigos do HC 
contaram com a parceria da 
Cantina do Délio, que reverteu 
parte da renda do prato Cartoccio 
de Salmão em benefício dos 
pacientes do Setor de Oncologia 
do Complexo HC.

Parceria:

Novembro Roxo 
e a prematuridade

Em novembro, também 
é celebrada a campanha 
Novembro Roxo, o mês de 
prevenção e sensibilização 
da prematuridade. No Dia 
Mundial da Prematuridade, 
lembrada no dia 17 de 
novembro, foram entregues 
touquinhas às mães dos 
recém-nascidos prematuros 
da Maternidade do Complexo 
HC feitas em parceria com o 
grupo As Fiandeiras. As peças 
foram confeccionadas pelas 
voluntárias com fios e lãs 
arrecadados pelos Amigos
do HC. A ação foi uma forma 
de levar afeto e cuidado aos 
bebês.

Foram 600 toucas recebidas 
e destinadas ao Setor de 
Oncologia do Complexo HC.
Os Amigos do HC participaram 
também do evento “Outubro 
Rosa no Barigui”, promovido 
pela Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho do Estado 
do Paraná (SEJUF), no Parque 
Barigui, junto a diversas 
instituições sociais que apoiam 
a prevenção do câncer de 
mama. 
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Os recursos foram 
transformados em diversas 
entregas em beneficio 
do Complexo HC.

Parceiros 
e Apoiadores

Relatório de Atividades

Mais de 11.6 milhões em 
repasses da Megamania

A Megamania esteve mais um ano ao 
lado dos Amigos do HC. Ao todo, em 
2021, foram repassados R$ 11.679.43,69 
em doações ao Complexo Hospital 
de Clínicas. A parceria de sucesso 
resultou em entregas de revitalizações, 
equipamentos e insumos necessários 
que fizeram a diferença no atendimento 
aos pacientes, seus familiares e 
acompanhantes. Do valor investido, 
aproximadamente R$ 2 milhões foram 
para o combate à COVID-19 com 
doações destinadas para o atendimento 
aos pacientes, ampliação dos leitos e 
proteção dos profissionais na linha de 
frente.

Muito além da pandemia, a Megamania 
ajudou a Associação a manter seu 
propósito de apoiar o hospital em 
suas demandas, na renovação do 
parque tecnológico e melhoria da 
infraestrutura. Assim, mesmo diante do 
desafio enfrentado com o Coronavírus, 
continuamos realizando grandes 
conquistas dentro do maior hospital 
público do Paraná. 

2021

A campanha Troco Solidário 
em parceria com a Havan 
Parolin arrecadou o valor total 
de R$ 54 mil em doações 
feitas pelos clientes da loja para 
os Amigos do HC. O recurso 
foi destinado ao Centro de 
Atenção Multiprofissional 
Pós-COVID-19 do Complexo 
HC, criado especialmente para 
atender pacientes com sequelas 
da doença, do tratamento e 
psicológicas. 

Agradecemos aos colaboradores 
pela dedicação e aos clientes pela 
solidariedade!

Quer ser um parceiro
 do Troco Solidário?
Entre contato pelo e-mail 

captação@amigosdohc.org.br 
e saiba mais. 

Entre as conquistas, destacamos 
a revitalização do Serviço de 
Infectologia, o apoio ao Centro 
de Atenção Multiprofissional Pós-
COVID-19 e a aquisição de uma 
ambulância nova e totalmente 
equipada para o transporte de 
pacientes, além dos diversos 
projetos realizados com recursos 
provenientes da Megamania, que 
ajudaram a atender as necessidades 
dos diversos setores do hospital. 

A Megamania CAP é um título 
de capitalização da Modalidade 
Filantropia Premiável, aprovado 
pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e emitido pela 
INVEST Capitalização. Apenas em 
2021, foram realizados 45 sorteios 
com 1.657 ganhadores, sendo 307 
no Globo e 1.350 nos Giros da Sorte.

Os Amigos do HC estão 
credenciados no Programa 
Nota Paraná desde 2016, 
possibilitando parceria com 
empresas para a coleta de 
notas fiscais sem CPF. 

Atualmente, contamos com um 
total de 754 estabelecimentos 
parceiros. Em 2021, os recursos 
arrecadados contribuíram com 
o Programa CEDIVIDA, criado 
em prol da saúde e dos direitos 
das pessoas com 60 anos ou 
mais.

Quer ser um parceiro
 do Nota Paraná?

Entre contato pelo WhatsApp
(41) 99281-5299.

Alexandre Godoy Blume 
cadastrou-se no Programa Nota 
Curitibana e indicou os Amigos 
do HC como primeira opção 
de entidade beneficiada. Em 
agosto de 2021, o perito médico 
foi sorteado, levou para casa 
o prêmio de R$ 50 mil, e nós 
também fomos premiados com 
o valor de R$25 mil. Alexandre 
conta que a Associação foi a 
primeira opção pela sua história 
com o Hospital de Clínicas. 

Saiba como 
comprar sua 
Megamania

É um Título de Capitalização de 
Pagamento Único, da Modalidade 
Filantropia Premiável, com atuação 
no Paraná, aprovado pela SUSEP e 
emitido pela KOVR Capitalização 
S.A. (CNPJ nº 93.202.448/0001-79).
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O palestrante Claudio Diogo, 
especialista em storytelling 
de vendas, realizou a palestra 
“Inovações do mercado pós-
pandemia” aos colaboradores, 
conselheiros e convidados dos 
Amigos do HC, tratando sobre 
o mercado pós-pandemia e a 
importância de estar preparado 
profissionalmente para mudanças 
que ocorrem todos os dias no 
mundo dos negócios.

“Eu fui aluno de medicina da 
Universidade Federal do Paraná 
e residente no Hospital de 
Clínicas, então tenho uma ligação 
afetiva com a instituição. É um 
prazer poder estar ajudando a 
instituição e as pessoas que são 
atendidas por ela”, relatou.

A UNIBRASIL – Centro 
Universitário firmou um convênio 
com os Amigos do HC para 
incentivar a educação e o 
aprimoramento do conhecimento. 
A parceria traz descontos em 
cursos de graduação, pós-
graduação e cursos livres para 
os nossos colaboradores e 
seus familiares, voluntários e 
apoiadores da Associação. 
O incentivo é um passo 
fundamental para a qualificação 
e motivação, pois contribui 
para o crescimento pessoal 
e profissional de todos.

Na ocasião, estiveram presentes o coordenador 
de Pós-graduação, José Moacir de Quadros 
Júnior, e o superintendente dos Amigos do HC, 
Edelcio Jacomassi.

A consultora de imagem Patrícia Gineste realizou a palestra
“Como causar uma boa Impressão dentro do Cenário de Mudança 
e Inovação”, para os colaboradores dos Amigos do HC, abordando 
a importância de se expressar corretamente para passar a 
mensagem desejada no mundo profissional e pessoal. 

A FIEP – Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná 
e o Conselho Paranaense 
de Cidadania Empresarial 
realizaram o II Circuito de 
Projetos Incentivados com 
objetivo de aumentar a 
visibilidade de instituições 
do 3º setor que realizam 
projetos sociais de impacto 
para a sociedade e que podem 
ser apoiadas por meio da 
destinação do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2021. Os 
Amigos do HC foram uma das 
instituições escolhidas para o 
evento online transmitido pelo 
Canal da Indústria no Youtube.  

O Projeto LGPD da Associação 
em parceira com a EMX 
Tecnologia tem como objetivo 
tornar ainda mais seguro o 
armazenamento e controle dos 
nossos dados, conforme a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). A parceria torna 
nosso sistema mais seguro por 
meio do gerenciamento de riscos, 
portal da privacidade, avaliação 
de impactos, aplicação de boas 
práticas e outros recursos.

Faça seu 
cadastro 
no Nota 
Curitibana 

Acesse o site 
da UNIBRASIL 
e conheça os 
cursos 
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Confira aqui todos os eventos promovidos em 2021: 

2021

Jantar Árabe, preparado pelo 
restaurante Bellagio, foi realizado 
no formato delivery, no dia 26 de 
março, para contribuir com a compra 
de respiradores para o tratamento 
dos pacientes com COVID-19 no 
Complexo Hospital de Clínicas. 

No ano de comemoração dos 35 anos dos Amigos do HC, os eventos 
realizados tiveram como causa principal o Programa CEDIVIDA, o 
grande presente à sociedade em prol dos 60+. Durante o ano, foram 
feitos eventos gastronômicos, culturais e esportivos de promoção 
própria e mais os eventos parceiros com verba revertida. O esforço 
nesta área deu-se pela grandiosidade e importância do projeto 
inédito desenvolvido internamente. 

Com a permanência da pandemia da COVID-19, colocamos em 
prática toda a bagagem de soluções e adaptações trazidas do ano 
anterior, a fim de contribuir com a sustentabilidade da Associação e 
dos nossos projetos, sem descuidar da saúde. Diante disso, também 
tivemos eventos em prol do combate ao Coronavírus.

Patrocínio:

Patrocínio:

A exposição “Caminhos do 
Encantamento” marcou o 
lançamento oficial do Festival 
de teatro infantil “Era uma vez... 
Eram duas, eram três”, realizados 
pela Montenegro Produções por 
meio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura e apoio dos Amigos 
do HC. A magia do conto de 
fadas foi levada à exposição pelo 
artista visual Gustavo Krelling 

por meio dos figurinos feitos a 
partir de materiais descartáveis, 
que foram reinventados de 
personagens clássicos como 
João e Maria, Chapeuzinho 
Vermelho, Cinderela e João e o 
Pé de Feijão. A exposição foi do 
dia 1° a 31 de julho, com entrada 
gratuita, no Teatro Guaíra. 

O Festival criou releituras 
contemporâneas das mesmas 
histórias infantis. De julho a 
outubro, as produções foram 
lançadas e transmitidas de 
forma online, sendo adaptadas 
devido à pandemia. Como 
contrapartida social, o projeto 
cultural reverteu recebeu a 
renda integral das bilheterias 
em prol do Programa DEDICA 
e da Unidade de Pediatria do 
Complexo HC.

Eventos 
2021

Barreado dos Amigos, em 
parceria com o restaurante 
D’Marina, da Associação Médica 
do Paraná, foi realizado em 
formato delivery ou com retirada 
no local, no dia 2 de maio, em 
prol do Programa CEDIVIDA. 
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Semana de Amizade pela Vida, foi realizada para celebrar o mês da 
amizade.  De 20 de julho, Dia do Amigo, a 1° de agosto, os restaurantes 
parceiros: Cantina do Délio, Bellagio, Campania Ristorante, Famíglia 
Fadanelli e Famíglia Ceschin Tratoria, ofereceram pratos selecionados 
com o melhor da gastronomia italiana em prol do Programa CEDIVIDA. 

Leilão do Fusca 1986 foi 
realizado no dia 18 de agosto, 
de forma virtual, com o veículo 
doado à Associação por doador 
anônimo e leiloado em prol do 
Programa CEDIVIDA.

2021

Patrocínio:

Conheça a
história do
Fusca 1986

2º Circuito da Senioridade 
Corrida e Caminhada dos 
Amigos do HC, foi realizada em 
outubro em prol do Programa 
CEDIVIDA. Com a ajuda de 
um aplicativo, os participantes 
fizeram seus circuitos de 
Caminhada 5km, Corrida 5km e 
Corrida 10km, nos dias e lugares 
de sua preferência.

7ª Costela Fogo de Chão, 
realizada no dia 23 de outubro, 
em parceria com o Clube Três 
Marias e apoio do restaurante 

Dom Antonio, apenas com 
retirada no local, em prol do 

Programa CEDIVIDA.

A famosa Polenta do Restaurante 
Madalosso teve sua venda, no 
contêiner Madalosso Express ou 
no balcão, revertida em prol do 
Programa CEDIVIDA. A ação foi 
realizada no dia 7 de novembro e 
todos os clientes que compraram 
contribuíram com a causa.

Patrocínio:

Apoio:
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Bazar dos Amigos do HC 
com produtos apreendidos pela 
Receita Federal foi realizado nos 
dias 3, 4 e 5 de novembro, com 
agendamento prévio, em prol do 
Programa CEDIVIDA. 

15ª Feijoada dos Amigos 
marcou o retorno do evento 
mais tradicional da Associação, 
realizado no dia 27 de novembro, 
no Clube Curitibano, sede Água 
Verde, em prol do Programa 
CEDIVIDA. 

Black Week promovida pela 
Loja dos Amigos do HC, de 24 
a 26 de novembro, com roupas, 
calçados, acessórios e saldão 
dos produtos apreendidos pela 
Receita Federal

Grande Bazar, de 1° a 4 de 
dezembro, com roupas, calçados, 
acessórios, bolsas, entre outros 
produtos, em benefício do 
Centro de Neuropediatria 
(CENEP) do Complexo Hospital 
de Clínicas para o atendimento 
e tratamento de em média 
1.500 crianças. 

Combo Solidário, promovido, 
no dia 20 de dezembro, pelo 
restaurante Dom Antonio 
com duas opções de pratos 
da culinária italiana para duas 
pessoas com verba revertida 
os Amigos do HC em prol do 
Programa CEDIVIDA.

Trem do Bem, campanha 
realizada pela Serra Verde 
Express em que o valor de R$ 
1 de cada pacote vendido foi 
revertido aos Amigos do HC.

Apoio:

Apoio:

Edição especial Amigos 
Solidários do Expresso 
Classique promovido pela Serra 
Verde Express em parceria 
com Amigos do HC e verba 
revertida para a compra de 
cremes de alta complexidade 
e valores expressivos utilizados 
no tratamento de crianças 
com patologias que afetam a 
pele, atendidas no Serviço de 
Dermatologia Pediátrica do 
Complexo Hospital de Clínicas.

O Expresso Classique é 
um evento que reúne alta 
gastronomia embarcada em 
um passeio de trem. A edição 
especial do evento fez parte das 
comemorações dos 35 anos da 
Associação. 

Saiba Mais!

Lançamento do livro e 
documentário “35 anos de 
Amizade pela Vida”, realizado 
nos dias 13 e 14 de dezembro, 
na FAE Business School, com 
exibição do documentário 
exclusiva para convidados e 
venda do livro com renda em 
prol do Programa CEDIVIDA. 

Saiba os detalhes 
desse grande 

acontecimento da 
nossa história 
na página 28
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Conselho
e diretoria
Os Conselhos e a Diretoria são 
de fundamental importância para 
os Amigos do HC. Com os cargos 
designados e os conselheiros, a 
tomada de decisão torna-se ainda 
mais transparente. Entenda 
como a Associação é composta 
e como funciona nosso processo 
de Gestão.

Nos termos do nosso Estatuto 
Social, os Amigos do HC são 
constituídos pelos seguintes 
órgãos:

Assembleia Geral; Conselho 
Superior; Diretoria Executiva;
Conselho Fiscal.

Para que as decisões aconteçam, 
forma-se a Assembleia Geral, que 
é o órgão máximo de deliberação 
da entidade e pode reunir-se de 
forma ordinária ou extraordinária. 

O Conselho Superior é o órgão 
de representação e administração 
da Associação, sendo composto 
por um número ilimitado de 
associados eleitos. Atualmente, 
conta com 33 membros, dentre 
eles o presidente do Conselho 
Superior. 

A Diretoria Executiva é o 
órgão executivo da Associação, 
respeitando as deliberações da 

Assembleia Geral e do Conselho 
Superior. Entre as suas atribuições, 
estão: aprovar a estrutura 
organizacional, o modelo de 
Gestão e os procedimentos de 
compras, de recursos humanos 
e financeiros. Atualmente, conta 
com dez membros, dentre eles o 
presidente dos Amigos do HC.

O Conselho Fiscal é o órgão 
que tem por missão fiscalizar a 
atuação da administração e a 
execução, por meio da análise de 
informes contábeis, recomendar 
a realização de auditoria externa, 
quando necessário, e emitir 
parecer em determinadas 
situações. Atualmente, conta com 
três membros efetivos e seus 
respectivos suplentes. 

Os membros dos Conselhos e da 
Diretoria são eleitos com mandato 
de três anos, sendo admitida uma 
reeleição, e exercem suas funções 
voluntariamente. 

DIRETORIA EXCLUSIVA

PRESIDENTE  
Pedro de Paula Filho

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE 
Walter Cardoso da Silveira Filho

VICE-PRESIDENTE TÉCNICO 
Railson Henneberg

VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIO  
Rui Gerson Brandt

VICE-PRESIDENTE 
SECRETÁRIO SUPLENTE 
Maria Carmen Iglesias Teixeira

VICE-PRESIDENTE TESOUREIRO 
Rui Ferraz Paciornik

VICE-PRESIDENTE 
DE COMUNICAÇÃO 
José Henrique Havro Rodrigues

VICE-PRESIDENTE COMERCIAL 
Juliane Greca

VICE-PRESIDENTE 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
Denise Remor

VICE-PRESIDENTE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
José Eduardo Nasser

CONSELHO FISCAL

Carlos Henrique Rossoni
Carlos Magno Andrioli Bittencourt 
Luiz Fernando Fabri 
Ricardo José Iglesias Teixeira

Gestão 2020-2022
CONSELHO SUPERIOR 

PRESIDENTE
Luiz Carlos Borges da Silveira

Conselheiros: 
Anna Maria Britto de Paula
Arnaldo Bruno Piegel 
Camilo Turmina 
Cel. Carlos Eduardo Assunção 
Claudio Santana Shimoyama 
Domingos Tarço Murta Ramalho 
Eduardo Jaime Martins 
Eduardo Mário de Camargo Filho 
Elcio José Sartor
Emerson Carlos Albino de Souza 
Fernando Xavier Ferreira 
Flávio Zanetti de Oliveira 
Gilmar Silva de Andrade 
Ivan Gradowski
Jetson Ricardo Mendes dos 
Santos 
João Elísio Ferraz de Campos 
João Guilherme Reichmann 
Ribeiro 
José Alberto Pereira Ribeiro 
Jurandyr Souza Junior 
Leo Thomaz 
Leonido Werner
Luiz Antonio Abagge 
Luiz Alberto Bettega de Pauli 
Luiz Fernando Busnardo 
Marcus Vinicius Todesco 
Maria Elisa Ferraz Paciornik 
Marino Garofani 
Miguel Fernandes Biscaia 
Miguel Gellert Krigsner 
Paulo Roberto Araújo Cruz
Ozil Coelho Neto 
Zaki Akel Sobrinho.

Acesse 
nosso
Estatuto 
Social

Relatório de Atividades 2021
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Superintendência

Edelcio Pedro Jacomassi
SUPERINTENDÊNCIA

Andressa Arruda Carneiro
COORDENADORA ADMINISTRATIVO/

FINANCEIRO

Francieli da Costa de Oliveira
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Helen Sara Teixeira
RECEPÇÃO

Os colaboradores dos Amigos do HC 
são responsáveis por fazer o dia a dia 

da Associação. Tudo aquilo que realizamos 
anualmente conta com o trabalho 

e a dedicação de cada um e cada uma. 
Cada setor conta com uma equipe completa 
de profissionais capacitados e, sobretudo, 

vocacionados a fazer o bem. Conheça quem
 são os nossos amigos de todos os dias!

Amigos de 
Todos os Dias

Administrativo/
Financeiro

2021Relatório de Atividades
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Marcileide dos Santos Rodrigues
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Priscila Bacciotti de Argolo
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Layane Tatyelle Duarte de Sousa
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Luiz Gustavo de Carvalho
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Andrea Gui Knopfholz Duraes
SUPERVISORA PRODUTOS SOCIAIS

Cícero Vieira da Silva Jr.
SUPERVISOR COMERCIAL 

Erivelton de Lima
MOTOBOY

Alisson Diego Santos
MOTOBOY

Rosicléia dos Santos
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Tatiane Scrocaro
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Patricia Ramalho de Paula
SUPERVISORA DE CAPTAÇÃO

Hetiza Maris Cotta Baido
RECEPÇÃO

Jonas Raul do Carmo
MOTORISTA

Captação e 
relacionamento

Relatório de Atividades 2021
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Sueli Siqueira
OPERADORA DE TELEMARKETING

Thabata Lima Siqueira Martins
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Vanessa Lima T. Silva
OPERADORA DE TELEMARKETING

Silvia Adriana dos Anjos
ANALISTA DE RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL

Vanina Maciel
ANALISTA DE MARKETING

Erika Carvalho de Oliveira
ASSISTENTE DE MARKETING

Mayra Müller
ANALISTA DE MARKETING

Joel Roberto Garcez Jr.
ASSISTENTE DE MARKETING

Marketing

Richardison Renan da Silva
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Sabrina da Silva Dias
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Catiuscia Padilha
GERENTE DE MARKETING

Vitória Peluso
ANALISTA DE MARKETING

Relatório de Atividades 2021
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Bruno Santos Monteiro
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

E CONTROLADORIA

Gerson Zafalon Martins
ASSESSORIA DA TÉCNICA 

DA ÁREA MÉDICA

Tatiana de Jesus Neves
ASSESSORIA DE REGULATÓRIO

Iverson Antonio de Souza
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA

 DA INFORMAÇÃO (TI)

Sheila Meneghette
GERENTE DE PROJETOS

Priscila Lopes de Oliveira
ANALISTA DE PROJETOS

Joice dos Santos Valcarcel
ANALISTA DE PROJETOS

Solange Luiza Pinto
ASSISTENTE DE PROJETOS

Viviane Vanzo
ANALISTA DE PROJETOS

Projetos
Assessorias

Relatório de Atividades 2021
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Luci Pfeiffer
COORDENADORA

Annete Paciornik Bulis
PSICÓLOGA

Adriana Luiza Schreiner
PSICÓLOGA

Andrea Nobre Viana
PSICÓLOGA

Ana Karina El Messane
PEDAGOGA

Clari Ana Lorenzetti 
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Fabiola Deconto V. Paciornik
PSICÓLOGA

Astrid Cristiane Richeter
PSICÓLOGA

Camila da Silva Ferrão
PSICÓLOGA

Joas Franco Schwartz 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Josmeri do Nascimento
 PSICÓLOGA

Leo Jose P. Cardon
MÉDICO

Luiza Drehmer de Melo e Silva
PSICÓLOGA

Marcia Cibele Haag
PSIQUIATRA 

Luzia de Souza Barros
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Patricia de Souza Dias
PSICÓLOGA

Sandra Silva Fuga
PSICÓLOGA

Silvana Pivato Matt
ASSISTENTE SOCIAL

Relatório de Atividades

Programa 
DEDICA

2021
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O texto a seguir foi escrito pelo atual presidente dos Amigos do 
HC, Pedro de Paula Filho, na ocasião do falecimento de Euclides 
Scalco e é aqui integralmente reproduzido como forma de 
prestar nossa homenagem e expressar nossa gratidão. 

Homenagem 
póstuma 
ao amigo
Euclides Scalco

Relatório de Atividades
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Falar sobre o Scalco deveria ser fácil em razão das múltiplas atuações 
dele, seja como empresário no setor farmacêutico, várias tarefas 
exercidas no executivo municipal, estadual e federal, além de ter sido 
eleito diversas vezes para atividade política. O mais difícil é escolher 
o tema com o qual posso registrar a melhor forma de descrever sua 
dedicação às causas que abraçou.

Falarei de uma que ouvi dele por diversas vezes que o seu maior 
prazer foi a causa em favor dos que mais precisam e, dentre elas, 
a mais prazerosa e que certamente estimulou a muitos outros, 
inclusive a mim: a causa dos Amigos do HC. Scalco sempre emprestou 
seu prestígio pessoal, sua rede de contatos, seu tempo, energia e 
estratégia a favor dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná.

Tive nele sempre a inspiração de fazer o correto de forma 
transparente e em prol dos pacientes, acompanhantes de tratamento 
e profissionais de saúde do “nosso HC”. Sim, nosso. O Scalco teve o 
exato sentido de pertencimento do Complexo Hospital de Clínicas, 
sem que o pertencimento fosse em benefício próprio ou de terceiros, 
que não fossem aqueles que dão entrada pelo SUS por meio do 
sistema de saúde.

Euclides Girolamo Scalco, um gaúcho que adotou e foi adotado 
pelos paranaenses. Há mais de 30 anos, é um dos pilares dos 
Amigos do HC. A sua atuação ajudou a consolidar uma das maiores 
entidades paranaenses de promoção à saúde e garantia dos direitos, 
estimulando uma legião de amigos a participar de uma causa que é de 
todos nós.

Nosso querido e sempre amigo Euclides Scalco era de pouca fala, 
decisões claras e sensatas. Chego mesmo a dizer, muitas vezes nas 
reuniões da Associação, que o seu silêncio já nos indicava o caminho a 
seguir. Ele nos acostumou mal, pois bastava falar em seu nome que as 
portas abriam-se rapidamente.

Mesmo em períodos em que foi ministro no Governo Federal, jamais 
deixou de atender uma ligação telefônica, uma demanda, uma 
orientação e sempre nos dava uma boa ideia para continuarmos 
atuando junto à sociedade a favor do Hospital de Clínicas. Na verdade, 
nunca esperamos menos de uma pessoa extremamente solidária e 
com a visão muito clara de ajuda ao próximo.

Pedro de Paula Filho

Presidente dos Amigos do HC
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Repasses 
e Execuções 
2021
Os repasses e execuções dos Amigos do HC representam a soma 
dos valores destinados ao longo do último ano ao Complexo Hospital 
de Clínicas e ao Programa DEDICA em forma de revitalizações, 
equipamentos e demais insumos utilizados pelo hospital e para 
atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violências na 
sede própria, mantida pela Associação. 

Esses valores são resultado das receitas da Associação, que são 
compostas pelas inúmeras formas de ajudar os Amigos do HC e pela 
prestação de contas de todas as entregas e contribuições que somam 
esforços pelas nossas causas. Confira na tabela abaixo: 

Programa DEDICA

SOMA 
TOTAL

REPASSES 
AO HC

HC

Projetos

Doações 
voluntárias

Total Geral

R$ 548.124,61

R$ 11.303.696,17

R$ 1.557.636,96
R$  13.191.028,91

96,01%

R$ 329.695,78

R$ 13.739.153,52

3,99%

82,27%%

11,34%

2,40%

100,00%

Planejamento 
de Investimento 
em 2022
Prevê-se para 2022 repasse de recursos de aproximadamente 
R$ 11milhões, com destaque para as seguintes realizações:

Obras civis para reforma e modernização: 
previsão de R$ 6.5 milhões. 

Equipamentos para diversas especialidades: 
previsão de R$ 3.8 milhões.

Medicamentos, materiais hospitalares e emergenciais:
previsão de R$ 600 mil.

Outros repasses: 
previsão de R$ 600 mil.

2021
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Parceiros 
e Doadores

Relatório de Atividades

A. Yosii Maringá Engenharia 

Adami 

Berneck S.A Painéis e Serrados

Brasil Mineração e Transportes 

Cattalini Terminais Marítimos 

CIA. Magnetron Indústria e Comércio de Componentes

Condor Super Center 

Distribuidora de Tintas Darka 

Divesa Automóveis
 
Fertigran Fertilizantes do Paraná 

Forza Máquinas Agrícolas e Construção 

GRASP Indústria e Comércio
 
GRECA Distribuidora de Asfaltos 

GRECA Transporte de Cargas 

Grupo Fancar

Grupo Positivo

Interbelle Comércio de Produtos de Beleza 

J. Malucelli Equipamentos 

J. Malucelli Resseguradora 

2021

MAJIC I Participações 

Mili 

Negresco S/A Crédito Financiamento e Investimento

Nórdica Veículos

O.V.D Importadora e Distribuidora

Paraná Equipamentos 

Pasa Paraná Operações Portuárias 

Pesa Rental Locações 

Porto a Porto Comércio, Importação e Exportação 

Rejaile Distribuidora de Petróleo 

Servopa Caminhões

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio 

Tintas Alessi 

Trombini Embalagens 

Trutzschler Indústria e Comércio de Máquinas 

Vancouros Indústria e Comércio de Couros 

Vanleather Indústria e Comércio de Couros
 
Volvo do Brasil Veículos 

Yticon Construções e Incorporações
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Com a Megamania, você adquire um título de filantropia premiada, à 
venda em diversos pontos em Curitiba e no Paraná, concorre toda semana 
a muitos prêmios e cedendo o direito de resgate para os Amigos do HC 
estará ajudando o Complexo Hospital de Clínicas.

Como ajudar os 
Amigos do HC
Conheça todas as formas de contribuir com os Amigos do HC. 
Toda ajuda é sempre bem-vinda, pois permite apoiar cada uma das 
nossas causas e realizações para transformar vidas e a sociedade. 

Relatório de Atividades

O Programa Nota permite doar suas 
notas fiscais sem CPF em urnas de 
coleta dos Amigos do HC localizadas 
em diversos pontos de Curitiba, Região 
Metropolitana e Litoral Paranaense, 
em locais como supermercados, 
restaurantes e lojas. Você também 
pode nos enviar suas notas por meio do 
aplicativo Nota Paraná, via WhatsApp 
ou entregá-las em nossa sede.

2021

Ao cadastrar-se no 
Programa Nota Curitibana, 
você pode nos indicar 
como entidade beneficiada. 
Basta incluir a Associação 
dos Amigos do Hospital de 
Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná – AAHC, 
como a primeira opção 
de instituição. Caso seja 
sorteado, também seremos 
premiados. Já recebemos 
dois prêmios e somos muito 
gratos aos consumidores 
pelas indicações. 

Cadastre-se
no Nota
Curitibana 

Conheça a
Megamania

Fale com a 
gente para doar 
ao Programa 
Nota Paraná

Nota Curitibana

Nota Paraná

Megamania
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Pessoas físicas e pessoas jurídicas 
podem destinar parte do Imposto 
de Renda aos projetos dos 
Amigos do HC por meio do Fundo 
Municipal do Idoso, do Fundo da 
Infância e da Juventude, da Lei de 
Incentivo à Cultura e do Programa 
Nacional de Atenção Oncológica 
(PRONON). O contribuinte de 
imposto pode escolher um ou mais 
projetos da Associação para apoiar 
e ter a certeza de que os recursos 
serão aplicados naquela causa.

2021

Doe roupas, calçados 
e acessórios novos e 
seminovos para a Loja dos 
Amigos e faça compras na 
nossa loja, localizada em 
nossa sede, na Av. Agostinho 
de Leão Júnior,336 – Alto da 
Glória – Curitiba-PR. 
A renda obtida é revertida 
aos projetos da Associação.

Luz Solidária
Faça uma doação mensal a partir de R$ 10 
reais direto na sua conta de luz da Copel. 
A arrecadação é repassada integralmente 
aos projetos dos Amigos do HC.

Além da loja física, agora estamos com uma Loja 
Online. Lá, você encontra a nossa linha completa 
de Produtos Solidários e a linha de camisetas e 
agasalhos em parceria com a UFPR e muito mais. 

Produtos Solidários
Os nossos Produtos Solidários são 

uma boa opção para presentear 
um amigo e ainda fazer o bem. 

A nova linha conta com canecas, 
camisetas, cadernos, mochila, entre 

outros produtos desenvolvidos 
com carinho e inspirados na 

solidariedade. Confira tudo na 
nossa Loja Online!

Imposto 
de Renda

Loja dos Amigos

Loja Online
Acesse 
nossa 

Loja Online

Saiba como
destinar
seu IR
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Seja uma empresa parceira dos 
Amigos do HC na campanha 
Troco Solidário! Algumas das 
nossas parceiras como CallFarma, 
Angeloni, Panvel e Havan, 
realizam ações nos checkouts dos 
estabelecimentos para solicitar 
doações dos consumidores. 
De moeda e moeda, já tivemos 
grandes realizações em prol dos 
projetos dos Amigos do HC.

2021

É possível acompanhar nosso site e redes sociais para participar 
de campanhas de arrecadação e eventos gastronômicos, culturais e 
esportivos. Acesse sempre e fique por dentro de tudo que acontece 
nos Amigos do HC.

As doações podem ser feitas de forma online via PagSeguro com cartão de 
crédito ou débito, via boleto bancário, transferência bancária ou PIX, para 
a conta da Associação dos Amigos do HC: Banco Itaú; agência: 4122; 
conta-corrente: 17762-1; CNPJ: 79.698.643/0001-00. 

Empresas e pessoas podem patrocinar nossos eventos gastronômicos, 
culturais e esportivos. Cada evento tem uma causa que busca contribuir 
com os nossos projetos. Saiba mais no nosso Portfolio de Eventos. 

Realizados junto a parceiros ações e campanhas com produtos, 
serviços e eventos com verba revertida, integral ou parcialmente. 
Saiba como participar entrando em contato o nosso setor 
de Captação e Relacionamento.

Acesse 
nosso 
Site!

Doações

Verba revertida

Campanhas

Eventos

Troco 
Solidário

DE

MO
EDA EM MOEDA

ACONTECEM GRANDES CON

QU
I

AS
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Av. Agostinho Leão Júnior, 336

Alto da Glória • Curitiba • Paraná

0800 601 1010 • 41 3091 1000

Realização

www.amigosdohc.org.br


