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Fundada em 1960, a Escola Pan Americana da Bahia (PASB) trabalha para inspirar, desafiar
e garantir o sucesso de cada um de seus alunos. Como a primeira e única escola
internacional de Salvador, ela tem uma forte tradição de excelência acadêmica e
contribuição educacional para a cidade e comunidades internacionais. Os

Procedimentos de Proteção Infantil da PASB estão alinhados com nossa missão, visão e
valores, respeitando as leis locais e internacionais. Portanto, estes procedimentos visam
fornecer informações valiosas sobre Proteção à Criança para apoiar toda a comunidade
escolar na proteção de crianças e no relato de quaisquer casos suspeitos.

Missão
A Pan American School of Bahia prepara seus alunos para
enfrentar desafios como cidadãos do mundo, confiantes e
íntegros. Nossos programas americano e brasileiro de
excelência são oferecidos em um ambiente seguro e acolhedor,
a fim de capacitar nossos alunos a alcançar o máximo de seus
potenciais.

Visão
Ao concretizar nossa Missão, os alunos da PASB se tornarão
verdadeiros apaixonados pelo processo de aprendizagem e
serão motivados a desenvolver plenamente seus potenciais
individuais. Eles personificarão os Valores Fundamentais da
Escola e se sobressairão na área acadêmica, atlética e artística,
ao passo em que trabalham na realização de seus objetivos.
Eles serão admitidos nas instituições de ensino superior de sua
escolha, reconhecendo sua responsabilidade como cidadãos
globais.

A Escola será reconhecida como uma das instituições de
ensino de maior prestígio do Brasil. A comunidade PASB
avaliará constantemente seu desempenho, com foco no

desenvolvimento contínuo na busca da excelência, um

conceito em constante evolução.

Política de Proteção à Criança

Valores Fundamentais
O espírito de comunidade é significativamente fortalecido
por meio de valores compartilhados e objetivos em comum.

Juntar-se à nossa comunidade escolar significa aceitar e
apoiar os seguintes princípios éticos:

Bondade - Agir de forma compassiva e solidária; praticar
cortesia e aceitação, dando valor à diversidade.
Integridade - Ser consistentemente honesto, íntegro e
confiável.
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Respeito - Valorizar a diversidade, os direitos e as opiniões dos
outros, tratando-os com dignidade.
Liderança - Abraçar os desafios com flexibilidade e criatividade,
agindo com perseverança para influenciar mudanças positivas.
Gestão responsável - Ser responsável por si, pela comunidade e
pelo meio ambiente, gerenciando recursos de forma eficaz para
a construção de um futuro sustentável.
Colaboração - Trabalhar em conjunto de forma construtiva para
alcançar um objetivo, missão ou uma meta comum.

Como uma Comunidade Escolar Internacional:

Nós acreditamos que cada aluno é um indivíduo importante
com qualidades intelectuais, sociais, criativas, emocionais e
físicas únicas.

Nós acreditamos que os alunos aprendem melhor em uma
comunidade multicultural estimulante, onde suas realizações
são reconhecidas.

Nós acreditamos que os alunos se tornam aprendizes ao longo
da vida quando assumem o controle de sua própria educação e
se comunicam com eficácia.

Nós acreditamos que professores e administradores altamente
qualificados, que continuamente desenvolvem e demonstram
seus conhecimentos, são a base sobre a qual os programas
educacionais de qualidade são construídos.

Nós acreditamos que um currículo deve desafiar e inspirar,
criando experiências de aprendizagem autênticas que exigem
que os alunos sintetizem novas construções e realidades.

Nós acreditamos que uma comunidade escolar com um

envolvimento ativo causa um impacto positivo na
aprendizagem.

Nós acreditamos que todos têm direito a um ambiente físico e
emocionalmente seguro.

Nós acreditamos que os ambientes de aprendizagem devem
capacitar os alunos a assumirem riscos com base em princípios.

Política de Proteção à Criança
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Como uma comunidade escolar internacional, a PASB está comprometida com atos
internacionais e locais de Proteção à Criança, salvaguardando e garantindo os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, com proteção integral às
crianças e adolescentes. Todas as preocupações, comunicações e suspeitas serão
levadas a sério; qualquer membro da comunidade ou visitante será treinado e
deverá conhecer e seguir o procedimento. A lei brasileira determina que é dever
de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, determinando que a
escola comunique ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de maus
tratos ou outras situações que envolvam tratamento não condizente com o direito
à vida digna dessas crianças e adolescentes. Após a realização do comunicado,
caberá ao Conselho Tutelar atuar para instaurar os procedimentos necessários para
apuração e aplicação das medidas apropriadas.

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança:

Artigo 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais.

Artigo 19 - Proteção contra abuso e negligência
O Estado deve proteger a criança de todas as formas de maus-tratos por parte dos pais
ou outros responsáveis   pelo cuidado da criança, e estabelecer programas sociais
apropriados para a prevenção do abuso e o tratamento das vítimas.

Artigo 34 - Exploração sexual
O Estado deve proteger as crianças da exploração e do abuso sexual, incluindo a
prostituição e o envolvimento em pornografia.

Estatuto da Criança e Adolescente:

Art. 56. Os dirigentes de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos
de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos
escolares;
III - níveis de repetência.

Idade de responsabilidade criminal no Brasil

Também é importante consultar a Constituição brasileira e saber a idade para
responsabilidade criminal.

A Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 228, que os menores de dezoito
anos não são responsabilizados criminalmente. Portanto, a maioridade penal no Brasil é
18 anos.

Política de Proteção à Criança
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DEFINIÇÕES

A PASB está comprometida com a causa da Proteção à Criança e de acordo com o
Manual de Proteção à Criança do ICMEC, as seguintes definições orientam nossa
escola a reforçar o desenvolvimento de um ambiente seguro para todos.

Proteção à Criança é um termo amplo usado para descrever filosofias, políticas,
padrões, diretrizes e procedimentos para proteger as crianças de danos intencionais e
não intencionais. Neste documento, o termo “proteção infantil” se aplica à proteção
de crianças em escolas internacionais. Observe que esta definição também inclui ferir
a si mesmo.

Abuso infantil - De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o abuso infantil
constitui: "todas as formas de maus tratos físicos e/ou emocionais, abuso sexual,
negligência ou tratamento negligente ou comercial ou outra exploração, resultando
em dano real ou potencial à saúde da criança, sobrevivência, desenvolvimento ou
dignidade no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. ”

Uma pessoa pode abusar de uma criança infligindo danos ou deixando de agir para
prevenir danos conhecidos. As crianças podem ser abusadas na família ou em um
ambiente institucional (na escola, por exemplo) ou comunitário; as crianças podem
ser abusadas por pessoas conhecidas por elas ou, mais raramente, por um estranho.
Frequentemente, as crianças podem sofrer várias formas de abuso simultaneamente,
complicando ainda mais o problema. Apresentamos aqui 4 formas gerais de abuso,
embora não se limitem a elas:

Hematomas, queimaduras, entorses, luxações, mordidas, cortes;
Desculpas improváveis   dadas para explicar os ferimentos;
Lesões que não receberam atenção médica;
Lesões que ocorrem no corpo em locais que normalmente não são
expostos a quedas, jogos violentos, etc.

Sinais de abuso físico:

ABUSO FÍSICO

O abuso físico pode envolver bater, socar, sacudir, jogar, envenenar,
morder, queimar ou escaldar, afogar, sufocar ou causar dano físico
intencional a uma criança (esses sintomas também podem indicar
dano a si mesmo, como corte e ideação suicida).

Política de Proteção à Criança
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Infecções urinárias repetidas ou dores de estômago inexplicáveis
Recusa em discutir ferimentos
Retirada do contato físico
Roupas inadequadas para encobrir ferimentos, como um casaco
em dias de verão
Medo de voltar para casa ou de os pais serem contatados
Mostrar cautela ou desconfiança em relação aos adultos
Tendências autodestrutivas
Ser agressivo com os outros
Ser muito passivo e complacente
Fuga crônica

O desenvolvimento físico, mental e emocional está atrasado;
Muito ansioso;
Atraso na fala ou distúrbio repentino da fala;
Medo de novas situações;
Ser incapaz de brincar ou se socializar bem com outras pessoas;
Baixa autoestima / confiança;
Medo de cometer erros;
Respostas emocionais inadequadas a situações dolorosas;
Extremos de passividade ou agressividade (incluindo
automutilação);
Abuso de drogas ou álcool;
Fuga crônica;
Roubo compulsivo.

Sinais de abuso emocional:

ABUSO EMOCIONAL

O abuso emocional é a persistência de maus tratos que pode causar
efeitos graves e adversos no desenvolvimento emocional da criança.
Pode envolver: ameaças, humilhação, sarcasmo, punição degradante,
minando a confiança. Transmitir às crianças que elas não têm valor ou
não são amadas; que são inadequadas ou valorizadas apenas na
medida em que atendem às necessidades de outra pessoa; idade ou
expectativas inadequadas de desenvolvimento sendo impostas às
crianças; fazendo com que as crianças frequentemente se sintam
amedrontadas; ou a exploração ou corrupção de crianças. Algum nível
de abuso emocional está envolvido em todos os tipos de maus-tratos
a uma criança, embora também possa ocorrer sozinho.

Política de Proteção à Criança
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Dor ou irritação na área genital;
Corrimento vaginal ou peniano;
Dificuldade para urinar;
Infecção, sangramento;
DSTs;
Gravidez;
Medo de pessoas ou lugares;
Agressão;
Comportamentos regressivos, enurese noturna ou ansiedade
perante estranhos;
Masturbação excessiva/sexualmente provocante;
Dores de estômago ou desconforto ao caminhar ou sentar;
Estar excepcionalmente quieto e retraído ou excepcionalmente
agressivo;
Sofrendo do que parecem doenças físicas que não podem ser
explicadas clinicamente;
Demonstrar medo ou desconfiança de um adulto em particular;
Mencionar ter recebido atenção especial de um adulto ou uma
nova amizade "secreta" com um adulto ou jovem;

Recusa em continuar com a escola ou atividades sociais
habituais;
Comportamento ou linguagem sexualizada inadequada para a
idade;

Sinais de abuso sexual:

ABUSO SEXUAL

O abuso sexual envolve forçar ou seduzir uma criança a participar
de atividades sexuais, esteja ela ciente ou não do que está
acontecendo. As atividades podem envolver contato físico (beijos,
toques genitais ou seios), incluindo atos de penetração (ou seja,
estupro) ou não penetrativos. Eles podem incluir atividades sem
contato, como envolver crianças na produção ou visualização de
material pornográfico ou encorajar crianças a se comportarem de
maneiras sexualmente inadequadas. Crianças envolvidas em
trabalho sexual comercial são vítimas de abuso sexual, quer se
considerem vítimas ou não.

Obsessões ou fobias
Sub-realização repentina ou falta de concentração
Comportamento de busca de atenção
Cansaço persistente

Política de Proteção à Criança
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Necessidades médicas autônomas;
Falta de supervisão;
Fome constante;
Vestimenta inapropriada;
Nutrição inadequada;
Fadiga ou apatia;
Comportamento autodestrutivo;
Solidão extrema;
Necessidade extrema de afeto;
Falha no crescimento;
Má higiene pessoal;
Atrasos frequentes ou não comparecimento à escola;
Baixa autoestima;
Relações sociais ruins;
Roubo compulsivo;

Abuso de drogas ou álcool.

Alguns indicadores de negligência:

BULLYING E ASSÉDIO

A PASB acredita que sua missão, visão e valores essenciais
representam a responsabilidade central do Conselho de
Administração e da comunidade que representa para
oferecer o tipo de escola que desejamos para nossos
filhos. Esses documentos afirmam claramente que a
Escola deve manter um ambiente seguro, protegido e
atencioso e, quando isso for realizado, os alunos da PASB
serão jovens de alta integridade de diversas origens,
trabalhando juntos em um ambiente amigável, respeitoso
e positivo.

NEGLIGÊNCIA

A negligência é a falha persistente em atender às necessidades físicas
ou fisiológicas básicas de uma criança, provavelmente resultando em
sérios danos à sua saúde ou desenvolvimento.

Política de Proteção à Criança
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À luz dessas declarações / expectativas fundamentais, a PASB não tolerará
comportamentos de briga, bullying ou assédio em nossa comunidade escolar,
incluindo aqueles que podem ocorrer fora da escola, mas que afetam a capacidade
da vítima de funcionar normalmente na escola ou durante atividades patrocinadas
pela escola. Ao atender a essa expectativa, a PASB trabalhará para construir um
ambiente no qual os membros não apenas evitarão se envolver em tais
comportamentos negativos, mas no qual os membros da comunidade que virem
tais comportamentos se engajarão ativamente em comportamentos de Liderança e
Amizade para garantir que todos os membros da comunidade recebam o respeito
refletido em nossos Valores Fundamentais.

Nossos alunos demonstrarão consistentemente os valores fundamentais da escola,
entre os quais encontramos:

 i. Bondade: agir de maneira compassiva e atenciosa, praticando cortesia e aceitação.
  ii. Respeito: valorizar a diversidade e os direitos e opiniões dos outros, tratando-os e
ao meio ambiente com dignidade.
  iii. Colaboração: trabalhar juntos de forma construtiva para alcançar uma missão,
objetivo ou meta comum.

O assédio e o bullying podem assumir várias formas, incluindo ações físicas, verbais
e / ou psicológicas tomadas contra a vítima.

Para os fins desta política, assédio e intimidação não incluem o exercício legítimo

de autoridade supervisora, instrutiva ou consultiva de um indivíduo. A expressão de
reclamações ou queixas, seja oralmente ou por escrito, se comunicadas de forma
consistente com a intenção desta política, ou o conflito ocasional de ocorrência
natural, é uma parte inevitável da interação social.

O bullying e o assédio são definidos como a exposição
repetida ao longo do tempo a ações negativas dirigidas
a uma vítima ou vítimas específicas. O assédio e o
bullying podem incluir, mas não estão limitados a,
comportamento baseado na raça real ou percebida de
uma pessoa, etnia, religião, nacionalidade, cor da pele,
sexo, preferência sexual e/ou aparência física ou

deficiência.

Política de Proteção à Criança
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2021
2022 

CHILD PROTECTION 

 

MEMBERS ARE:
TEAM 

COMUNICADO DE SUSPEITA

Sempre que qualquer funcionário da escola ou indivíduo em contato com qualquer
criança participando de um programa ou evento escolar, sem exceção, tiver razão
para suspeitar que um incidente de abuso infantil ocorreu, um e-mail será enviado
diretamente para o orientador educacional ou recursos humanos. O orientador
escolar informará o Superintendente e os diretores imediatamente de todos os
casos de suspeita de abuso e convocará a Equipe de Proteção à Criança.

Sr. Mike Martell - Superintendente da Escola

Dra. Andrea Basílio - Diretora do Programa Brasileiro

Sra. Denise Rocha - Diretora Interina do Programa Brasileiro

Dra. Kandace Williams - Diretora do ECC e ES

Sra. Letícia Daza - Diretora do Ensino Fundamental

Sr. Arturs Pilkevics - Diretor de High School

Sra. Marina Skelton - Diretora de Finanças e Operações

Sr. Santiago Santarém - Diretor de Tecnologia da Informação

Sra. Valquiria Voltarelli - Diretora de Admissões

Sra. Graziela Arakawa - Diretora de Desenvolvimento

Sr. Mateus Jesus - Coordenador da Equipe de Orientação Educacional

Sr. Lucas Altmicks - Coordenador da Equipe de Apoio à Aprendizagem

Sra. Roberta Rodrigues - Coordenadora do IB DP

Sra. Ana Dulce Simões - Orientadora Educacional do ECC

Sra. Renata Homem - Orientadora Educacional do ES

Ms. Andréia Luz - Coordenadora de Atividades

Sra. Luana Leal - Coordenadora de Esportes

Sra. Priscila Dominguez - Enfermeira Escolar

Sra. Alessandra Coelho - Enfermeira Escolar

Política de Proteção à Criança
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Os melhores interesses da criança e de quaisquer vítimas em potencial são a
principal prioridade;
Permaneça neutro e evite receber ou fazer testemunhos públicos de apoio ao
acusado;
Transmita a crença e não a culpa às vítimas;
Mantenha a confidencialidade das pessoas e detalhes, mas também demonstre
transparência durante o processo;
Reavalie as recomendações quando novas informações estiverem disponíveis.

 EQUIPE DE RESPOSTA A CRISES

Quando uma denúncia for feita, o superintendente irá convocar uma reunião da
Equipe de Resposta à Crise que visa atender a estas expectativas:

As intervenções CRT podem incluir os seguintes procedimentos:

A Equipe de Proteção à Criança trabalhará para revisar os procedimentos de proteção à
criança existentes e também com ações de prevenção para a comunidade escolar.
Todos os membros devem fazer parte do corpo docente da escola e os funcionários
devem ser totalmente treinados em assuntos de Proteção à Criança.

a) Reunião com os pais (ocorrer em todos os casos).
                   i. Como regra geral, todas as reuniões de pais envolvendo suspeita de abuso
infantil, independentemente de quem convoca a reunião, terão a presença de pelo
menos dois funcionários da escola.
                  ii. Atas escritas dessas reuniões, contendo todos os pontos levantados,
anotações de desacordo ou acordo e todas as medidas a serem tomadas, serão
mantidas, confirmadas com todos os participantes eletronicamente e arquivadas.
b) Aconselhamento para crianças ou família pelo orientador educacional ou

psicólogo.
c) Exigir orientação familiar fora da escola.
d) Arquivamento de denúncia nas autoridades.
e) Outras ações apropriadas.

a. Apuração dos fatos: o orientador educacional da criança será responsável por
explorar os casos de suspeita de abuso. Quando apropriado, o orientador pedirá
que outras pessoas participem da investigação, como quando, por exemplo, o
orientador for homem e houver suspeita de abuso sexual de uma menina.
b. Plano de intervenção: imediatamente após a conclusão da investigação, a Equipe
de Resposta à Criança (CIR) se reunirá para determinar as ações apropriadas a
serem tomadas. Um membro do CRT (normalmente o orientador educacional) será
designado como Gerente de Caso e será responsável por coordenar as
intervenções e qualquer acompanhamento. O Plano de Intervenção será
registrado no formulário CRT.

Política de Proteção à Criança
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c. Conferência de Mediação: em todos os casos, uma conferência será realizada
entre os membros do CRT e os pais da criança. O objetivo desta conferência será
compartilhar preocupações relacionadas à segurança do aluno e obter a
cooperação dos pais em buscar ou aceitar a ajuda adequada. Uma conferência será
realizada se este for o primeiro incidente de suspeita de abuso ou se houver um
período de tempo suficientemente longo desde o último. Os seguintes itens serão
abordados na conferência:

   

Os resultados da Conferência de Mediação serão incluídos no formulário CRT.

d. Acompanhamento e manutenção de registros: o gerente de caso será
responsável por:

Fluxograma de Resumo

a)  Os pais receberão sugestões de formas alternativas de disciplina, informações sobre
os recursos disponíveis na escola e na comunidade.
b)  Os pais serão informados sobre a obrigação da escola de relatar o abuso e fazer uma
denúncia, bem como as possíveis consequências legais.
c)  Os pais serão obrigados a cumprir o plano da escola (como ir ao aconselhamento
familiar) e fornecer evidências de ter feito isso como uma condição para continuar a
afiliação com a escola.
d)  Os pais serão informados de que a falta de cooperação com o plano da escola ou
outros incidentes de abuso suspeito resultarão em uma denúncia feita às autoridades.

a) Estabelecer um arquivo de Vigilância Confidencial Ativa para o aluno.
b) Determinar se a família está cumprindo os requisitos da escola.
c) Aprender a disposição dos casos encaminhados às autoridades.
d) Arquivar as cópias do formulário CRT preenchido.
e) Anexar atualizações ao CRT.
f) Apresentar um relatório às autoridades caso um segundo incidente de suspeita de
abuso ocorrer.

Política de Proteção à Criança

Divulgação

Administração
Orientador

Educacional ou
Recursos Humanos

Capacidade

Causa Razoável

Sem mais
averiguação Não Sim

Equipe de Proteção à
Criança
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Apuração de fatos: funcionários ou membros da comunidade
que suspeitem de abuso devem abster-se de tentar obter mais
informações da criança assim que houver suspeita de abuso e
simplesmente relatar a suspeita conforme necessário. As

pessoas designadas e treinadas para investigar serão
responsáveis   por obter todas as informações necessárias e
lidarão com a criança de maneira solidária e profissional.

1.

 
 
Quando apresentar um comunicado às autoridades: embora a escola
seja obrigada a denunciar todos os casos de suspeita de abuso,
podemos nos abster de apresentar uma denúncia às autoridades
quando é caso de abuso comprovado, quando é o primeiro
comunicado e a família coopera com a escola e todas as
recomendações feitas. A equipe de respostas a crises tomará a
decisão final ao apresentar um relatório às autoridades. Em todos os
casos, os consultores jurídicos apoiarão a escola na tomada dessas
decisões.

1.

2.

3.

 
Confidencialidade: confidencialidade estrita será
mantida em relação a todos os casos de suspeita de
abuso. Espera-se que os funcionários e membros da
comunidade que façam uma denúncia evitem discutir
o caso com qualquer pessoa que não seja seu diretor ou
supervisor. A CIT determinará quais informações, se
houver, precisam ser compartilhadas com professores
ou outro pessoal.

1.

2.

 
 
 
Respeito pelas famílias e culturas: embora
reconheçamos que as práticas aceitas de
educação infantil variam de cultura para
cultura, nosso foco deve ser sempre proteger a
criança e informar os pais quando acreditamos

que seu comportamento está prejudicando
seu filho. Sempre que possível, devemos

afirmar aos pais que entendemos que eles se
preocupam profundamente com o bem-estar
de seus filhos e estão fazendo o melhor que
podem como pais.

1.

2.

3.

4.

Para cumprir a intenção da política, as seguintes diretrizes devem ser observadas:

Política de Proteção à Criança
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Como fazer uma denúncia às autoridades:

1.

2.

3.

4.

5.

a. A ação para registrar uma denúncia será feita pessoalmente
com um advogado. A Escola fornecerá um relatório escrito das
preocupações, história pertinente e qualquer evidência.
b. O ajuizamento deverá ser feito em até 48 horas após o
ajuizamento da Escola de ciência da suspeita, definida como o
ajuizamento do CRT do incidente.
c. O relatório pode incluir a sugestão da Escola para
intervenções ou procedimentos apropriados.
d. Uma vez que o relatório é apresentado às autoridades, o
assunto está fora das mãos da escola. No entanto, a escola
poderá contatá-los mais tarde para descobrir a decisão do caso.
e. A escola sempre buscará consulta jurídica antes de
apresentar um relatório às autoridades.

 
 
 
 
 
Informando os pais e a equipe de treinamento:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 
 
 
 
 
Armazenamento de dados:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a. Informações sobre a política da escola e os requisitos da
lei devem ser comunicados à comunidade de pais,
juntamente com sugestões sobre formas apropriadas de
disciplina e recursos dentro da escola e da comunidade
que podem ajudar os pais ou famílias. Este deve ser um
tópico anual nas comunicações do orientador com os
pais.
b. Os orientadores educacionais serão responsáveis   por
informar sua equipe sobre os Procedimentos de Proteção
à Criança e os orientadores educacionais oferecerão
treinamento quanto às suas responsabilidades para lidar
com suspeitas de abuso. 

Referência:
Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (2020). Definições, sinais e

indicadores de abuso. Acessado em abril de 2021:

https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/06/Forms-of-abuse-definitions-signs-and-

indicators.pdf?_ga=2.184541474.568477544.1592837044-

1897028981.1543776744&_gac=1.49408914.1592943361.EAIaIQobChMI077ytuCY6gIVmZOzCh2qIQldE

AAYASAAEgLoy_D_BwE

a. As informações dos alunos devem ser armazenadas no
PowerSchool. Uma cópia impressa do Modelo de Caso
de Proteção à Criança será armazenada no escritório de
registro.
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