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RELATÓRIO MENSAL OUTUBRO/2020 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

OSC: INSTITUTO LUCAS AMOROSO 

SERVIÇO: MÉDIA COMPLEXIDADE 

EDITAL/TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/2017 SMAS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 A 31/12/2021 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ANDREA FILIPINI RODRIGUES LAUERMANN 

OBJETIVO GERAL:  Atendimento a pessoas com deficiência e seus 
familiares na busca da garantia de direitos, 
melhora da qualidade de vida e inclusão, e 
engajamento familiar e comunitário para 
diminuir a sobrecarga do cuidador. 
 

NÚMERO DE ATENDIDOS:  35 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prestar atendimento a pessoas com deficiência e seus familiares 

em situação de vulnerabilidade. 

 

META 1: Atendimento 

 

35 usuários 

 

 

 ESTRATÉGIAS:  
 
1. visita domiciliar presencial em local arejado (quintal ou calçada) e/ou chamada de vídeo 

por WhatsApp a depender das condições de saúde do assistido* 
2. escuta qualificada presencial** na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 

mensagem ou vídeo chamada 

3. atendimento social presencial na instituição com hora marcada ou por WhatsApp 
mensagem ou vídeo chamada 

 

*A condição de saúde dos assistidos é de grande relevância, pois tratamos de pessoas com deficiência, alguns com traqueostomia, respiradores, entre 

outras condições respiratórias e comorbidades que os colocam em grupo de risco. 

** Os atendimentos presenciais que não são em domicílio são realizados com hora marcada, para que a higienização do local seja feita de forma 

rigorosa e para não formar agrupamentos de pessoas na sala de espera. 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social e fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 
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PCD 
Melhora da qualidade de vida e acesso à informação e tecnologia. 
Acesso a serviços e projetos subsidiados durante e devido a pandemia do covid 19 
 

Observações:   

Foram realizadas 13 visitas domiciliares, com a comemoração do dia das crianças, pois o 

Instituto ganhou doações de brinquedos que foram distribuídos entre os usuários, e nestas 

visitas oportunizamos para escuta das famílias quanto a diminuição do retorno das 

atividades propostas. Os usuários, no geral, demonstraram desmotivação, cansaço, e 

esgotamento das condições de confinamento, principalmente com a notícia de que não 

haverá retorno das aulas municipais e estaduais neste ano. Esta notícia parece ter abalado 

as famílias no sentido da desesperança. Além disso, as mães, em especial, estão mais 

cansadas, pois o restante dos moradores da casa já voltou a trabalhar ou conseguiram 

algum emprego informal. 

18 atendidos por mensagens de Whats App, sendo que na maioria mais de uma vez ao 

mês, a depender da demanda e do tipo de acompanhamento. 

20 atendidos por chamadas de vídeos, sendo que algumas chamadas realizadas pela 

técnica e algumas pela equipe multiprofissional a depender das necessidades da família e 

do atendido. 

09 telefonemas, quando não era possível contato via WhatsApp 

35 atendidos em formato presencial, alguns usuários compareceram mais de uma vez na 

instituição. Ao final do mês, devido a um problema no carro disponível para a entrega dos 

kits de higiene e limpeza entregues pela secretaria de assistência, solicitamos às famílias 

que disponibilizavam de algum automóvel na família para que retirassem presencialmente 

o kit. 

Não houve campanha junto à comunidade para essa arrecadação de brinquedos, o 

material recebido foi doação espontânea. 

A lista em anexo, exemplifica o tipo de atendimento e a data para cada atendido. 
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Imagens de algumas das visitas domiciliares para entrega da doação de brinquedos do Dia das Crianças 
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Imagens de algumas das visitas domiciliares para a entrega do kit entregue pela  

                              secretaria da assistência de higiene e limpeza 
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Imagens de alguns dos usuários que receberam presencialmente o kit de higiene e  

limpeza da secretaria de assistência social 
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Mensagem de texto com família 24/10   Mensagem de texto com a família em 18/10 

 

    
Chamada de vídeo com técnico 14/10    Chamada de vídeo com técnico 29/10 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Qualificar a oferta do serviço por meio da promoção da 

capacitação sistemática dos profissionais responsáveis pela oferta dos serviços. 

 

 

META 2: Capacitação 

01 capacitação em equipe mensal 

01 capacitação da técnica mensal 

 

 ESTRATÉGIAS:  

Reunião mensal da equipe e setor administrativo para discussão da situação das famílias, 

dos casos emergenciais, estratégias de atendimento à distância, encaminhamentos, fila de 

espera. Realizada parcialmente de forma presencial na instituição e a distância via 

chamada de vídeo WhatsApp. 

Realizada em 16/10 

 

Participação em eventos científicos da área de acordo com a oferta, à distância, sob 

formato de “lives”, conferências, cursos, congressos, “webnar”.  

02/10 Live do Tribunal de contas do Estado de SP 

10/10 Professora convidada do Instituto Langage 

12 a 17/10 IV Congresso Labirinto de Autismo 

24/10 Simpósio Internacional Reprodução Humana: do mito às práticas atuais, ou, quando 

o simbólico atravessa o real 

27/10 Evento do NUCRESS São José dos Campos: Articulações necessárias para 

implantação da Lei 13.935/2019 

IMPACTO SOCIAL:  
Equipe com melhor compreensão e análise de conjuntura atual (pandemia), envolvimento e 
capacitação para oferecer um trabalho atualizado e com qualidade. 
 

Observações: Devido às circunstâncias atuais, a equipe, coordenadoria e apoio 

administrativo se reúnem para o alinhamento das estratégias e lançamento de ações e 

atividades que contribuam com a qualidade de vida das famílias. Neste período, tanto a 

equipe quanto o setor administrativo estão procurando fazer atualizações, até este 

momento ainda à distância. A equipe administrativa tem recebido suporte e orientação para 

acolhimento, tanto presencial quanto via telefone, já que neste mês a demanda de dúvidas 

e solicitações aumentou muito, tendo em vista a mudança do município para a fase verde. 

 

 

 



 
 
 

Avenida Alexandre Fleming, 72 Jardim Icaro. 

Telefone: (12)3133 5207 Cel: 99670 8993 

CNPJ: 09.017.944/0001-46 

E mail: institutolucasamoroso@gmail.com Site: www.institutolucasamoroso.org.br 
 
 

  
Live do TCESP 02/10      Curso ministrado dia 10/10 
 
 
 

 
IV Congresso Labirinto de Autismo 12 a 17/10 
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24/10 Simpósio sobre Reprodução assistida   27/10 Evento NUCRESS 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, para a inclusão social, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

META 3: Convivência 

 

1 atividade Mensal 

1 oficina Semanal 

 

 ESTRATÉGIAS:  

Sugestão de atividades enviadas via figuras ilustrativas ou gravadas em vídeo pela equipe, bem 

como sugestões de atividades oferecidas pelas outras instituições disponíveis nas redes sociais. 

Além de atividades como contação de histórias, shows e teatros infantis à distância, disponíveis 

nas redes sociais. 

Sugestão de conteúdos informativos a respeito de assuntos variados que complementem a 

formação e a experiência das famílias. 

Envio via grupo de WhatsApp e redes sociais. 

 

Divididos em grupos de WhatsApp de acordo com as demandas específicas de cada deficiência, 

serão enviados vídeos gravados pela equipe e momentos conversa por mensagens de WhatsApp 

e chamada de vídeo. *** 

 

IMPACTO SOCIAL:  
Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação, mesmo à distância, no processo 
de fortalecimento de vínculos interpessoal, institucional, familiar e comunitário, tais como:  
desenvolver a tomada de decisões, desenvolver novas habilidades sociais, e habilidades de uso da 
tecnologia disponível na residência, culturais e artísticas; diminuição de conflitos pessoais e/ou em 
grupo; realização de tarefas coletivas. 
. Redução da sobrecarga de stress do cuidador; 
. Inclusão social; 
. Melhoria da qualidade de vida familiar e da pessoa com deficiência 
. Enfrentamento de obstáculos da vida cotidiana em isolamento social 
. Adaptações do ambiente para acessibilidade de acordo com o crescimento e desenvolvimento 
das crianças 
. Adaptações do ambiente para o conforto e diminuição de lesões para o estudo em domicílio 
 

Observações: 

Na primeira semana de Outubro, continuamos com a atividade para a estimular a independência e 

autonomia, além da Motricidade fina, promovendo momentos de encontro entre os familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaBevs6y09I 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/329493998340040 

https://www.instagram.com/p/CGCoSgEhMS0/ 

 

Atividade com o grupo de musicalização para comemorar a primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvA_ZVlA208 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/344872163391445 

https://www.instagram.com/p/CGIHywlhr2q/ 
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Ainda neste mesmo contexto, seguindo a demanda das próprias famílias, continuamos atividades 

em equilíbrio e coordenação motora, com sugestões de atividades enviadas em 05/10 e 23/10. 

Contudo, a resposta das famílias diminuiu consideravelmente, a ponto de não recebermos 

nenhuma foto ou vídeo experimentando a atividade sugerida. 

Em contrapartida, notamos que as preocupações acerca do desenvolvimento das crianças, 

possíveis situações de “regressão”, dificuldade de conseguir uma consulta com neuropediatra, e os 

devidos medicamentos, aumentou consideravelmente. 

Analisando a conjuntura, suspendemos, o envio de atividades, e passamos a responder e procurar 

as informações solicitadas prontamente, além de promover as trocas dentro dos grupos. 

Em 23/10, através de mensagem, incentivamos que as famílias aproveitassem o final de semana, 

para descanso e momentos de convivência. Caso se sentissem à vontade, compartilhassem esses 

registros conosco. Esta atitude, trouxe novamente as famílias a compartilharem as fotos e vídeos 

com seus filhos em momentos livres de convivência e fortalecimento de vínculos.  

 

Sobre os conteúdos mensais: 

01/10 orientação sobre o tipo de calçado mais indicado às crianças com síndrome de Down para 

realizar as atividades sugeridas de motricidade  

 

08/10 comemoramos o aniversário do ILA, com o lançamento das bolsas temáticas que fazem 

referência aos projetos das mães, e contamos com a participação das famílias fazendo um resgate 

ao sentimento de pertença da instituição. A venda dos produtos que foram confeccionados pelas 

mães será repassada para o complemento de sua renda.   

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/videos/707737399849581 

 

12/10 comemoramos nas redes sociais o Dia das Crianças com a atenção à diversidade 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/photos/a.202136130435407/635821457066870/ 

https://www.instagram.com/p/CGPxcKThnmI/ 

 

 

Todas as atividades sugeridas visam a interação familiar e os usuários são convidados a 

realizar. Da mesma forma, são convidados a nos enviar fotos e vídeos, desde que se sintam 

à vontade em divulgar imagens que expressam a vida íntima dentro de suas casas. 
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Exemplo Devolutiva do Final de semana 

 

 

 

  
Exemplo devolutiva de final de semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Avenida Alexandre Fleming, 72 Jardim Icaro. 

Telefone: (12)3133 5207 Cel: 99670 8993 

CNPJ: 09.017.944/0001-46 

E mail: institutolucasamoroso@gmail.com Site: www.institutolucasamoroso.org.br 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   Articular junto a rede socioassistencial, demais órgãos e 

políticas públicas 

 

META 4: Articulação  

 

01 reunião mensal 

 

 ESTRATÉGIAS: 

 

. Discussão de caso com a rede  

. Participação nas reuniões de conselhos municipais, a distância e presencial 

 

IMPACTO SOCIAL:  
 
Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais, e fortalecimento da atuação 
em rede; 
Agilidade nos processos de referência e contra referência; 
Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos. 
 

Observações:  

01/10 Reunião do CMDCA 

07/10 Reunião CMDCA e conselheiros tutelares 

13/10 Reunião extraordinária CMDCA 

06/10 Reunião CMAS, participação a distância via chamada de Whats App para aprovação 

da composição da mesa diretora 

13/10 Reunião CMDPCD 

13/10 Articulação com a secretaria da saúde para discussão de caso via WhatsApp 

13/10 Articulação com UNIFESP setor de Esclerose Lateral Amiotrófica para receber um 

encaminhamento  
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Reunião 07/10 CMDCA      Reunião CMDCA 13/10 
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Articulação com a Assistente social de SP /Articulação com a secr municipal de saúde/ chamada para reunião CMAS 
 

 
Reunião CMDPCD 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre 

participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários 

 

META 5: Participação e Controle Social  

 

1 participação Bienal em conferências (suspenso devido a pandemia) 

1 reunião Mensal 

1 encontro semanal*** 

 

 ESTRATÉGIAS: 

Conferências Municipais dos diversos setores.  

 

Dia do RECADO (reunião de convivência e acolhimento para a garantia de direitos e 

orientações), através da plataforma WhatsApp. (mensal) 

 

As oficinas de convivência familiar serão realizadas juntamente com as reuniões de 

convivência com os assistidos ***, pois considerando que são pessoas com deficiência, 

necessitam de auxílio para a realização da meta 3, configurando um encontro familiar. 

 

IMPACTO SOCIAL:  
 

Acesso aos direitos socioassistenciais; 
Usuários com plena informação de seus direitos e deveres e exercício da cidadania; 
Troca de experiências e saberes entre os familiares que alivia os sentimentos de frustação 
e culpa 
Favorecimento da escuta para o Planejamento das Atividades mensalmente. 
 

Observações:  

Os encontros semanais com as famílias ainda aconteceram de forma individual e coletiva 

(grupos de WhatsApp). 

 Alguns familiares não possuem a atualização necessária para participar de reuniões 

coletivas no WhatsApp sendo assim, foram informados via chamada individual, mensagem, 

telefonema ou Visita domiciliar.  

As famílias foram separadas em grupos onde podem trocar experiências e onde é postado 

conteúdos e atividades para diminuir o stress do cuidador, auxiliar os cuidados com a 

pessoa com deficiência e atender demandar específicas. 

Apenas um grupo de mães se mantém com as reuniões quinzenais, em formato de roda de 

conversa, via chamada de vídeo, trazendo as questões do dia a dia, onde sugerimos 

filmes, livros, notícias e links para discutir em torno da deficiência.  Ocorreu em: 

13/10 

27/10 

Percebo que algumas famílias se ressentem de abrir a câmera para o grupo, expondo o 

ambiente de suas residências, preferindo participar dos grupos via mensagem, o que 

ocorre de forma muito produtiva, e com respostas positivas. A questão do custo da internet 

permanece, e o uso preferencial é para as tarefas da escola, a minoria dispõe de rede wifi.  

A questão da rotina familiar ainda é dominada pelas dificuldades em realizar as atividades 
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escolares, muitas das quais são enviadas às famílias sem adaptação.  

Neste mês, os grupos se movimentaram muito em troca de mensagens, citando as 

dificuldades na realização das tarefas escolares, aspectos do desenvolvimento da 

linguagem.  

Diante da análise de conjuntura, optamos para aproximar o grupo de mães na participação 

da divulgação das bolsas temáticas e fizemos uma publicação com a foto do grupo, 

resgatando o sentimento de pertença. 

https://www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/posts/644375949544754 

https://www.instagram.com/p/CGsX86Nht-e/ 

 

  
 

  

   
Roda de conversa 27/10   Troca no grupo sobre como realizar a tarefa escolar 05/10 
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Troca no grupo sobre desenv de linguagem  Grupo de mães discutindo sobre as estratégias de vendas 
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Publicação S de Saudade nas redes Sociais 23/10 

 

   

 

 

 

                                                                             

 

                                                         
Andréa F R Lauermann       Rosangela Monteiro Caltabiano 

Assistente Social        Diretora Geral 

CRESS: 54838 9º região                                                                   CPF: 070 847 298-28 
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]nstithto L«cas AJrLoroso - ]lA

Reuniao de equipe

Data:  16/10/2020

Nome dos participantes

01 fri44|#147or  {f !Ai4x4z!zfAf tA~L~,`                   i
02

--'-.  ,-:>-.--`-...i       ,/.--
i445  ck  a  a \ rfeal€ctrc,+>

03 -./  ,   `.--i.:.:`_--`.,r3,;-

04
-``.`:                          `.`.

05 2cL   cacfajindait (€.{  {t'. J-.i )
06 ..c..   I ii-I....,:+z:,_cf tj,::    /   z-4   cedi_,A*.I
07

Rua Alexandre Fleming 72, Jardim rcaro -Guaratingueta -SP.
CEP 12.506-131 -CNPJ: 09.017.944000146

Telefone: (12) 3133-5207 -Celular: (12) 99670 8993
Site: www.institutolucasamoroso.org.br -E mail: institutolucasamoroso@gmail.com



7TistidAto hLcas Amoroso~]1A

LISTA  DE  USUARlo  -  IVIES:
Meta 1 atendimento

/2020

NO None NIS VisitaDom. Msg ChamadaVideo Telefonema Presencial

01 Amanda    Rodrigues 114 968 300 \e,\O \St\,0
Caldas Souza -02

02 Ana Elisie 0.  Silva 204 892 872-17

"ifvo,.i,V\\,.
\ap\¢

03 Ana Flavia P.  Santos 237 506 570-21 c\¢. ife\p

04 Ana L[via dos Santos 238 173 668 \€\\C) \f\\\€, pG\,aRibeiro -21

05 Avilas Caique Abreu 161217 945-78 S\\O b"\vof

06 Breno Marcondes C. 238 813167 ?J\\Q •J}\f)Bispo -65

07 Brian              Jeferson 212 287 765 wi\,a xp\pMjranda Vaz -22

08 Elisabete   Vleira   de 238 863 177
f`\rf} G\\,aCarvalho          Batista -53

lnacio <n\`O
09 Enzo    Antony     dos 237193198 \10 J\¥giv\,0Santos Rodrigues -88

10 Henrique      Monteiro 237 957 365 \p(\9 ti+Dias -83

11 Herbert Fernando de 238 325 410 .r+\\C T6\,U
Oliveira -78

12 Joaquim           Cabral 238 665 \xp P
Fernandes 008-97

13 Jdlia                 .Ferreira 238 401  529 S\\O \qu\u- JAI\NPNoronha Silva -56

14 Kaique      Jose      C. 238 493 449 \f"\\C) \`--\\\(J 1\0
Marcelo -63

15 Kamily                 Vlt6ria 238 362 879 \`0Constancio -31

16 Kauan                   Silva 238 535 305
\vO

'"«nJ og\sO OflAO
W\roRodrigues -20



]rtstit«fo L«cas Amoroso-7lA

17 Lara               Brandao 237 886 299 `

\ch\`O givxp £3\loSiqueira S.  Pacetti -04
'

18 Lucas    dos    Santos 124 227 776 \h£\? LJ\",Eupidio A.  Nogueira -37

19 Lucas    Gabriel    dosSantosFerreira qu\\0 tyL-1\0
Q\\\u

20 Luiz Felipe S.  Moura 267 391  533-27
giv\;,\\o

21 Maira Vit6ria Olivejra 237 275 407

#\\:RA\8 J`\C, \qu\`dArraes -25

22 i Maria Laura 236 479 037 \.,`\\0 +\+Marques Rocha 08

23 Manuella  Cristina de 213 049 660 3jJ\\0
+Ilo`\NC)

OIiveira Rocha 72

24 Micael       Felipe      S. 207 915 481 H\\0 as''O
Mendonga -92

25 Miguel   Arantes    de 2:3rf 7 9o 7 urf giv\O Pr\`O fi\;O©\,oOliveira -70

26 Miguel   Henrique   S. 237 572 411
-\drfi

\2,\\0 3}\PConceieao -73

27 Murilo    Henrique    P. 238 485 569

\\c;+\\tSoares -75

28 Nathan  Gabriel  C.S. 267 521236 i-\P .}1\t :ing\OReis -90

29 Paulo   Henrique   da 166 725 094 f\,`O o\\,a\1\V}
Silva De Oliveira -97

30 Pedro Henrique Jac6 237 300 013
£^xp &¢,\utc'Cardoso -76

31 Ruan Cesar Baesso 237184 064-42 6\,0 J^ro
32 Samuel     Vleira     de 238 218 375 \qv)

T\\:\o
Carvalho 8.  Inacio -31

33 Vinicius     Baesso  T 212 288 455
\e\vOPereira -08

•34 Willian  Jdnior  Barba 238 545 709
gti=ti\`cj t\\`t Of5\®da Silva -76

35 Yasmim  Silva  Costa 237 595 650 v\O i
ft\ro ife\se          3JS\®Telles -14



LISTA DE USUARIO -MES:

1ristitufo L«cas A»roroso~11A

0/%/j6fty /2020

NO NONE NIS Conviv.Mensall ConvivSem.1 2 3 4 5 R.M

01 Amanda Rodrigues Caldas Souza 114 968 300 -02 ¥ X A X X
02 Ana Elisie 0. Silva 204 892 872 -17 * X .X .X X
03 Ana Flavia P. Santos 237 506 570 -21 X .X X :x: X:
04 Ana Livia dos Santos Ribeiro 238  173 668 -21 X X .X .X X
05 Avilas Caique Abreu 161217 945 -78 X .X X X
06 Breno Marcondes C.  Bispo 238 813167 -65 X X X X X
07 Brian Jeferson Miranda Vaz 212 287 765 -22 X JX: X X
08 Elisabete     Vieira     de     CarvalhoBatistalnacio 238 863177 -53

X X: X .X
09 Enzo       Antony       dos       SantosRodrigues 237193198 -88

X X X .X X
10 Henrique Monteiro Dias 237 957 365 - 83 * X X X X X,
11 Herbert Fernando de Oliveira 238 325 410 - 78 .X X X `X X X
12 Joaquim Cabral Fernandes 238 665 008 - 97 X X X X A
13 Jdlia Ferreira Noronha Silva 238 401  529 -56 X .X Lx A X X
14 Kaique Jose C.  Marcelo 238 493 449 - 63 X .X X X X X
15 Kamily Vit6ria Constancio 238 362 879 -31 * :< X .X X
16 Kauan Silva Rodrigues 238 535 305 - 20 `X

X X Lx: X X
17 Lara Brandao Siqueira S.  Pacetti 237 886 299 - 04 X X` .X X X

-xl

18 Lucas    dos    Santos    Eupfdio   A.Nogueira 124 227 776 -37

X A X X X
19 Lucas Gabriel dos Santos Ferreira X X X X .X X!
20 Luiz Felipe S.  Moura 267 391  533 -27 X `X .* X '*



1nstitufo L«cas Amoroso~]IA

21 Maira Vit6ria Oliveira Arraes 237 275 407 - 25 X x: X X X
22 Maria Laura Marques Rocha 236 479 037- 25 * `* X X .X
23 Manuella     Cristina     de     OliveiraRocha 213 049 660 -72

x: JX( .X .X .X
24 Micael Felipe S.  Mendonga 207 915 481  -92 X X X X X
25 Miguel Arantes de Oliveira 2:s] 79o 7cn -7o .< X X X X X
26 Miguel Henrique S.  Conceigao 237 572 411  -73 * * X .X X
27 Murilo Henrique P.  Soares 238 485 569 - 75 .X X X X .X
28 Nathan Gabriel C.S,  Reis 267 521  236 -90 X X X X .X
29 Paulo     Henrique    da    Silva     DeOIiveira 166 725 094 -97

X .x: X X
30 Pedro Henrique Jac6 Cardoso 237 300 013 -76 X X 7< X X
31 Ruan Cesar Baesso 237 184 064 - 42

`*
:y .X *

32 Samuel   Vleira   de   Carvalho   8.lnacio 238 218 375 -31

X X X X X
33 Vlnicius  Baesso I Pereira 212 288 455 -08 X X X X Xr
34 Willian Junior Barba da Silva 238 545 709 - 76 1X A X X X
35 Yasmim Silva Costa Telles 237 595 650 -14 7< 7< X .X X


