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PLANO DE TRABALHO 2017

1 IDENTIFICAçÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PROVISORIO PARA PESSOAS E SEUS ACOMPAHANTES EM TRÂNSITO
DURANTE O TRATAMENTO DE DOENÇAS GRAVES FORA DA
LOCALIDADE DE RESIDENCIA.

Política Pública que se aplica: ( X ) Assistêncía Social

1.1. Nome da lnstituição: Associação de pais e Amigos da criança com
Câncer e Hemopatias.

1.2. Endereços:
Rua Nádia Helena Battistone da Silva, 3S5.
Bairro: Bosque das Palmeiras
CEP: 13.086-740
Rua Maria Antônia da Conceição Ribeiro dos Santos ,1Sg1
Bairro: Bosque das Palmeiras
CEf: 13086-746

Site: vrnryw. casaronaldcampinas. org. br
E-mai l.da institu ição: servicosociar@casaronaldcam pinas. org. br
Fone da instituição: (19) 32SB-878s

í-3. Vigência do mandato da diretoria atual: de 18t05t201S atel ZtOSt2OlT
!9m9 do Representante Legal: Fernando Jorge Neves Figueiredo
RG: 27 .707.736-9. SSP/SP
CPF: 275.786.968-07
Fone: (19) 3257-2082 ,n

í.4. CADASTRO NACIONAL DE P,ESSOA JURíDICA
No do CNPJ: 67.994.103/0001-9s
Data de abertura no CNPJ: 07t1\t1gg2
Ativi$ade econômíca principal: Atividades de Assístêncía SociaÍ prestadas em
restctênctas coletivas e pafticulares não especificadas anteríormente
Atividades econômicas secundárias: Não lnformada

1

I,,?;i,ãie; inscrição no CMDC A: 12.5

Município: Campinas

1.6. Certificação
CEBAS: Sim
Vigência: 2810412015 Bti4t2o1lrr*
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1.7. Finalidade Estatutária

A APAcc tem como finalidade prestar serviço sócio assistencial à crianças,adolescentes e jovens portadores de câncer e/ ou doenças hematológicas.Desenvolvendo ações. que objetivem proporcionar condiçÕes para o melhorbem estar físico e psicossociál aos usuários, disponibilirãnoo'gãuitamente
hospedagem, alimentação e assistêncía aos uiuários 

" ,"üs familiares,promovendo convênios, parcerias, ações de divulgação e contaios comquaisquer entidades públicas ou priva'das, nacionaiJ oL internacúÀais, quepossam contribuir com seu objetivos.

2. UNIDADE EXECUTORA

2.í. Nome:

Ô999qIAÇÃO OC PAIS E AMIGOS DA CRIANCA ÇOM CÂNCER EHEMOPATIAS

2.2. Endereço:
Rua Nádia Helena Battistone da Silva, 355.
Bailgo: Bosque das patmeiras
CEP: 13.080-740
Av. Maria Antonia conceição Ribeiro dos santos, ísg1.
Bairro: Bosque das palmeiras - -."---' 

Õ

CEP: 13086-146

Site: un,vw.casaronaldcampínas.org. br
E-m a i l. d a i n stitu içã o :,s: r-i 99:o ci a r@ cas a ro n a r d ca m p i n a s. o rg . b rFone da instituição: (19) 3257-2Ogà

No do CNPJ: 61.994.103/0001-95 Í
Data de abertura no CNpJ: g)t11t1gg2

2.3. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DESUBVENçÃO .rururo Ao FMDCA
,. Banco: Banco do BrasÍl S.A.

Tituraridade: Associação de pais e Amigos da criança com
Câncer e Hemopatias
Ag: 1S15-6
CC: 4G662-X

2.4.lmóvel onde funciona o Serviço é: próprio

2.5- A unidade executora fica aberta quantas horas por semana:
( X ) lninterrupto (2fihtdia,7 dias/semana)

2.6. Regime de atendimento ( registro no CMDCA)

lJm progr6fia lnâilÍuts Ronâtd À4êOonaid

A entidade é inscrita nos prograrnas
Acolhimento lnstitucional (p04).
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2.7. Responsáveis:

cooRDENADoR rÉcrurco
Nome Completo: Janda Maria Montenegro de Castro
CPF: 504.848.777- 04
RG: 03.246.003- 2 IFP/ RJ
Número do Registro Profissional: 3í.634
Telefone para contato: (19) 3257-2082
Email : servicosocial@casaronaldcampinas. org. b r

RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO
Nome Completo: Janda Maria Montenegro de Castro
CPF: 504.848.777- 04
RG: 03.246.003- 2 IFP/ RJ
Número do Registro Profissional: 31.634
Telefone para contato: (19) 3257-2082
Email : servicosocial@casaronaldcampinas. org. br

RE§PONSAVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Noire Completo: Nelson Oscar Cârone
CPF: 193.565.628-00
RG: 3.947.545-1SSP/SP
Número do Registro Profissional: -
Telefone para contato: (:19) 3257-2082
Email: servicosocial@casaronaldcampinas.org. br

3. Detalhamento do Serviço

3.1. Descrição da Realidade !
No Brasil são poucos os centros especializados em tratamento de câncer e/ou
hemopatias para crianças, adolescentes e jovens, fazendo com que muitos
pacientes de todo o Brasil e de outros países venham à Campinas em busca
de tratamento em importantes centros de oncologia aqui existentes.
Porr outro lado, os pacientes residentes em campinas e região também
pas'bam pelas mesmas dificuldades, e nem sempre possuem condições
socioeconômicas para sustentar o tratamento, observando-se que a cura do
câncer deve ser encarada como um processo ôaro, que necessita de
medicamentos, alimentação adequqda, moradia apropriada com infraestrutura
básica, que permita melhor qualidade de vida, principalmente quando há
queda nas defesas imunológicas durante o tratamento.

3.2 Objetivos

Objetivo Geral:
i

Oferecer ao usuário portador de câncer e/ou hemÇpatia e um acompanhanteOferecer ao usuário portador de câncer e/ou hemQpatia e um acompanhante
adulto acolhimento provisório, em ambiente qro\egido co;.q privacidade e

:; :J]':J:; : ::: N:;J M:: :,:1,\ r'*, zi f\ r\ f'j r§ r\ 1\,\ r\ rt 1\ r\.'\ /\ /\\ Ruol'lodn'HelenoBotlistonedoSrlvo,35S
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habitabilidade, salubridade, segurança, adaptados as necessidades
específicas de seus usuários.

Objetivos Específicos:

convivência do equipamento;

sua família fortalecendo a função protetiva;

renda;

socioassistenciais e de outras políticas públicas dos municípios de

. origem dos usuários;

'.rm famílias em serviços socioassistenciais e às demais políticas
setoriais nos seus municípios de origgm.

3.3. Justificativa quanto à importância da proposta.
Muitos pacientes de outras cidades e estados que vem em busca de
tratamento não tem condiçÕes financeiras para se manter em Campinas e são
acolhidos na APACC, ficando hospedados juntamente com um responsável
adulto durante o tratamento por tempo indeterminado, muitas vezes por anos,
sem nenhum custo.
Esses usuários além da doença e dds dificuldades do tratamento, convivem
com o distanciamento familiar, gerando problemas no relacionamento social e
na criação de novos vínculos.
Sendo o câncer uma doença que requer cuidados específicos, não permite
que acolhamos na Casa de Apoio toda a família do usuário doente, apenas um
acompranhante adulto pode ficar com o mesmo na instiuição.
A APACC procura atender as famílias em suas necessidades prementes com
orientação, encaminhamentos à serviços em suas cidades de origem,
programas de transferencia de renda, benefícios do INSS e outros que sàjam
necessários e que possam auxíliar nas dificuldades que estão passando.
"Em decorrência das transformaçÕes vivenciadas no âmbito dos arranjos
familiares, a família é entendida como o de pessoas que se acha unido
por laços consanguíneos, afetivos e/ou
das características assumidas." Conceito

,iili ,
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3.4. lnfraestrutura Física

Area Física: 1.709,36m2

Sala de estar, recepção, 28 dormitórios (1í2 leitos), 16 banheiros, 1 banheiro
para cadeirantes, 3 lavabos, 1 brinquedoteca, 1 sala de informática, 1 sala de
estudos, 1 sala de reuniões, 1 sala da administração, 1 sala do Serviço
social, 1 sala do Financeiro, 1 sala para artesanato, í cinema, 1 salão àe
beleza, 1 capela, 1 refeitorio, 1 cozinha industrial, 2 cozinhas de apoio, 1

câmara de congelados, 1 câmara para resfriados, 1 sala de descanso para os
funcionários, 1 despensa de alimentos, 1 auditorio para lo pessoas, 1

despensa para material de limpeza, 4 banheiros para funiionários, 2
lavanderias, 2 elevadores para cadeirantes.

Area Física 478,80m2

Bazar, espaço gourmet, salão de jogos, 1 sara de costura, 1 sala de
manutenção, 1 sala para o voluntário, 1 sala para triagem de doações para o
.bazar, 1 sala multiuso-- espaço usado também para os produtoó do McDia
F"W,2 banheiros sendo 1 para cadeirante e 1 elevador.

Área: 481,83m2

Gramado para picnic, relaxamento, esporte e outras atividades 
"rturnrl.

Todos os quartos da instituição possuem ventiradores e televisão.
A instituição possui: r

Apüio insliÍl&§ml.
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dados e internet de banda larga.
Materiais pedagógicos para átendimento de grupos.
Equipamentos eletrônicos.
Telefones
Transporte para usuários e equipe.

3.5; Condições e Formas de Acesso de Usuários e Famílias

Os usuários são encaminhados para APACC I 
,

Os profissionais do Serviço Social dos serviços acima fazem contato
com o Serviço Social da APACC solicitando vaga.
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Após a entrada do usuário na casa de apoio é realizado o acolhimento,
entrevista e avaliação socioeconômica pelo Serviço Social da APACC com o
responsável do usuário buscando maior conhecimento da realidade.

3.6. Cobertura de Atendimento do Serviço

Campinas e Região e todos os estados do Brasil.
Atendimento predominante da região sudeste e centro oeste, maioria vinda
dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Capacidade de Atendimento da Unidade: 112 pessoas

3.7. Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens portadores de câncer e/
ou hemopatias

Gapacidade de atendimento da Unidade: 112 pessoas

3.8. Metas a serem executadas no ano

No dg Criança e Adolescentes: 257
No de famílias dos Usuários a serem atendidas:257

Obs: No ile crianças e adolescentes atendi'das em 2016

4. Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados

I Íra uasa. I jffi,.,'I
| frç§ate da /1, L.r
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Estratégias
Metodolóqicas

Periodicidade Resultados
Esperados

Articulação com a
rede de serviços
socio assistencial
dos municipios de
origem e de
Campinas,

Sempre que
necessário

lnclusão da famÍlia
do paciente nas
políticas públicas.

Referenciamento e
contra
referenciamento dos
usuários e famíliares
nos municipios de
origem e de
Campinas:

Sempre
necessário

Articulação efetiva
com serviços dos
municipios de
origem dos
usuários.

Oferta de proteção
integral durante a
estadia na APACC,
moradia,
alimentaçâo e
hioiene:

Diária
Melhor resultado
no .tratamento
oferecido pelo
hospital ao
paciente.

Participação em
atividades
recreativas, culturais
elazeri

Diária
Melhor qualidade
de vida e
entrosamento
entre os hospedes
na casa.

Realização de
grupos
socioeducativos na

Quinzenal
Aqmento do

çn\erso informal; (
Reshate da /

:;i
Rt
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perspectiva de
ampliação do
universo informal;

autonomia,
autoestima, saúde

Oferta de espaço de
acolhimento,
recepçáo e escuta e
visita domiciliar,
quando do
município

Diária
Usuário
familiares
protegidos
ambiente
acolhedor

e

em

Cadastro,
associação do
responsável familiar
e registro de
atendimento
atualizados no
SIGM quando
munÍcioes.

Sempre
necessário

lnclusão dos
usuários e
familiares nos
serviços
socioassistenciais
e nas demais
políticas públicas

5. Fases ou Etapas (Conograma) de Execução e Cumprimento do
Objeto

Estratégias
Metodolóqicas

1a

Darc
2a

Darc
3a

Dar
4a
par

5a
par

Articulação com a
rede de serviços socio
assistenoial dos
municipios de origem
e de Campinas;

x x x x x

Referenciamento e
contra
referenciamento dos
usuários e familiares
nos municipios de
origem e de
Campinas.

x x x x x

Oferta de proteção
integral durante a
estadia na APACC,
moradia, alimentaçáo
e hiqiene:

x x x x x

Participação em
atividades recreativas,
culturais e lazer',

x x x x x

Realização de grupos
socioeducativos na
perspectiva de
ampliação do universo
informal:

x x x x x

Oferta de espaço de
acolhimento,
recepção e escuta e
visita domiciliar,
quando municipes;

x x x x x

Cadastro, associação
do responsável
familiar e registro de
atendimento
atualizados no SIGM
quando munícipes.

x x x x x

Buo oüoh.,rno Bottrstone do
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Atividades com Usuários/ Familiares Acompanhantes

peníooo: Tarde
Grupo/Faixa Etária: Adultos
No de Participantes: 15
Horário lnicio: 14:00 Horário Fim: 17:00
Terça e Quinta Feira: Artesanato com acompanhantes e

voluntários
PERíODO: Tarde
Grupo/Faixa Etária: Crianças até 12 anos
No de Participantes: 12
Horário Inicio: 14:00 Horário Fim: 17:00
Segunda- Feira: Atividades dirigidas na brinquedoteca
Terça- Feira: Atividades dirigidas na brinquedoteca
Quarta- Feira: Atividades dirigidas na brinquedoteca
Quinta- Feira: Atividades dirigidas na brinquedoteca
Sexta- Feira: Atividades dirigidas na brinquedoteca

Obs: Quando falamos famílias estamos nos referindo ao adulto
que está na APACC acompanhando a criança, adolescente ou
jovem doente em tratamento de câncer e/ou hemopatias.
As atividades acontecem sempre à tarde porque pela manhã a

maioria dos usuários está no hospital. -

Atividades de Gestão Operacional

Âpüd m51iJu(,rml
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Reuniões internas e externas ao serviço de acolhimento sem periodicidade defi nida

Capacitação continuada da equipe visando melhoria na
qualidade do atendimento

sem periodicidade defl nida

Reuniões técnicas internas para discussão de casos semanal
Preenchimento de instrumentais de monitoramento da
CSAC

mensal

Articulação com municípios de origem para garantia do
direito ao TFD

Sem periodicidade definida

Articulação com INSS para garantia do direitc
aos recursos do BPC

Sem periodicidade definida

Realização e participaçáo em eventos internos e
externos

sem periodicidade definida

Realização de reuniões internas com a diretoria
conselheiros da APACC

mensal

Realização de reuniÕes com a diretoria e os profissionais
da APACC

mensal

Realização de reunião da coordenação com os

voluntários da APACC
mensal ;

Realização de reuniÕes com a diretoria, funcionários e

usuários da casa
oimes\a\ 

/,

\
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6. Recursos Humanos
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Shirlei Maria de Queiroz
Analista

finceiro
40:00 CLT

Ana Paula Azevedo Recepcionista 44:00 CLT

Elen Miriam Casonato Gerente da Casa 40:00 CLT

Janda Maria Montenegro
Assistente

Social
30:00 CLT

Gisleine de Sousa Cozinheiro 44:00 CLT

Luiz Trole Motorista 40:00 CLT

Viviáne Aparecida da Silva
Ajudante de

Serviços Gerais
4400 CLT

Sheila Vanessa Maia

Serrano

Apoio -

Administrativo
40:00

CLT

A contratar Assistente Adm inistrativo
40:00

CLT

Andreia Barbosa Lima e Silva Auxiliar de Cozinha
44:00

CLT

Douglas Abrantes Assistente AC min istrativo
40:00

CLT

Naiara Silva Auxiliar de Seviços Gerais
44.00

CLT

Juliana Batista de Paiva
il

Captação de Recursos
40:00

CLT

Marcos Cirilo Feltrim Estoquista
40:00

CLT

Marcelo Augusto Gabriel Mensageiro Motocicl ista
40:00

CLT

A Contratar Comunicação lnterna
40:00

CLT

\\ /
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O monitoramento do serviço será realizado em reuniões mensais com
usuários, equipe técnica e diretoria, abrangendo todas as áreas de
atuação da casa de apoio. Concomitantemente, mantemos caixa de
sugestões e/ou reclamaçÕes para algum usuário que não queira se
identificar ao apontar problemas ou soluções.
Semestralmente é realizada uma pesquisa através de questionários
e/ou entrevistas dirigidas sobre os serviços prestados pela casa,
aferindo a porcentagem de satisfação com o trabalho realizado.
Mensalmente é preenchido o instrumental de avaliação e monitoramento
da CSAC - Coordenadoria de Avaliação e Controle da Secretaria
Municipal de Cidadania, Assistência e lnclusão Social, com visitas de
monitoramento de técnico da CSAC.

8. Custo Total por ltem de Despesa: Detalhar o Plano de Aplicação
com Recursos do FMDCA no Anexo lll e o cronograma de
desembolso no Anexo IV.

Âpüro rn51i1uaúrol

Natureza da
De§pesa Despesa
(Conforme PDC)

Item de Despesa
(Conforme PDG)

Valor
Solicitado
FMDCA - R$

Valor de
Outras
Fontes - R$

Custo Total (R$)
do item na soma
dos meses

Folha de
PaoameÉto

Administração
Financeira

14.599,00 20.426,00 35.016,00

Folha de
Paoamento

Assistente
Administrativo

26.060,00 22.484,00 48.544,00

Folha de
Paqamento

Assistente Social 0,00 34.650,00 34.650,00

Folha de
Paoamento

Cozinheira 7.675,00 10.745,00 18.420,00

Folha de
Paoamento

Gerente 27.365,00 38.311,00 65.676,00

Folha de
Paoamento

Motorista 0,00 19.561,32 19.561 ,32

Folha de
Paoamento

Recepcionísta 5.500,00 7.700,00 13.200,00

Folha de
Paqamento

Serviços Gerais 6.175,00 8.645,00 14.820,00

Folha de
Pagamento

Comunicação lnterna 1'1.328,09 15.859,34 27.187,43

Folha de
Paqamento

Captação de Recursos 0,00 38.600,00 38.600

Folha de
Pagamento

Mensageiro
Motociclista

0,00 15.708,00 15.708,00

Folha de
Paoamento

Estoquista 5.300,00 7.420,00 12.720,00

Materialde
Consumo

Combustível e
LubriÍicante

0,00 16.800,00 16.800,00

Material de
Consumo

Gás e outros Mat.
Enoarrafados

0,00 6.000,00 6.000,00

Material de
Consumo

Gêneros de
Alimentacão

0,00 84.000,00 84.000,00

Material de
Consumo

Material de Escritório 0,00 12.000,00 '12.000,00

Passagens e
Despesas com
Locomocão

Outras Despesaq com
Locomoção

0,00 12.200,00 12.200,00

Pessoal, Encargos
e Auxílios

130 Salário 0,00 29j52,60 .
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Pessoal, Encargos
e AuxÍlios

Auxílio Transportes 0,00 24.000,00 24.000,00

Pessoal, Encargos
e Auxílios

Cesta Básica 0,00 48.000,00 48.000,00

Pessoal, Encargos
e Auxílios

Convênio Médico 0,00 72.000,00 72.000,00

Pessoal, Encargos
e Auxílios

DarÍ IRRF 0,00 13.728,00 13.728,00

Pessoal, Encargos
e AuxÍlios

Despesa Ref. Provisão
1/3 Ferias

0,00 33.900,00 33.900,00

Pessoal, Encargos
e Auxílios

FGTS 0,00 31.020,00 31.020,00

Pessoal, Encargos
e AuxÍlios

INSS 0,00 34.716,00 34.716,00

Pessoal, Encargos
e Auxílios

PIS Pasep 0,00 3.855,00 3.855,00

Serviços Manutenção e
conservação de Bens e
lmóveis

0,00 65.000,00 65.000,00

Serviços Prestação de Serviços
Contábeis

0,00 19.527,00 19.527,00

Serviços de
Terceiros -
Pessoa Jurídica

Limpeza e
Conservação

0,00 15.600,00 15.600,00

Serviços de
Terce.iros -
Pessoa JurÍdica

Manutenção e
Conservação de
VeÍculos

0,00 55.200,00 55.200,00

Serviços de
Terceiros;
Pessoa Jurídica

Serviço de
Monitoramento,
SeguranÇa e Alarme

43.040,00 60.256,00 103.296,00

Serviços de
Terceiros -
Pessoa Jurídica

Serviço de Energia
Elétrica

0,00 48.000,00 48.000,00

Serviços de
Terceiros -
Pessoa Jurídica

Serviços de
Telecomunicação

0,00 15.600,00 15.600,00

Serviços de
Terceiros -
Pessoa Jurídica

Serviços de Agua e
Esgoto

0,00 42.000,00 42.000,00

Total 147.033,09 982.664,26 1.129.697,35

Caqpinas, 17 de abril de 2017.

Assinaturas:

Presidente ou Representante Legal:

Responsável pela Coordenação Técnica:

Responsável pela Execução:

Responsável pela Prestação de Contas; ç LtilülÚíh

Buo ltodro Heleno Bottistone do Silvo. 355
Bosque &s Polmeiros - Compinos/§P

19 3â57-20$? - ocscronoldccmnÍnas.oru br

":,./ \.
lil
L*.i

ffi
: [J ri lJ * íJ íl * íl li * ri fi fi il íi í)

;-"%*".,W",,,*ffi,,"".]@fu.',}*j,i,]ruh.ffi;*+il,-"j4#l



t
*
v,
T
I

'r1

É.
oF
l
C)ux
UJ

UJo
o
z
!

í
lU()
É.

À

o
oz

oo
É,
IUoz
zr!3
acLo=AEÉ.õ

--_J

- 
,\ :J

,^r llJ 'b
VNovL cfix ;
zu E4,9 ÊO" -c

9&
Jo

lu o-o;
-(!vz. '.

t9ÍL .t
o
UI
.9o

o
.o

IG
I
GP
o'=
o
o
o.

:fo
o
t--
IU

õ
É.
À

â_u2X§fis§*i
§â{

ffi§ *
U'
ul
J.oo
<4
oo
UT

O.Z^
É,\()o
o 'õ.
U'ÊoõF()
uJr
ãoHO
aí, +aõo!
J
À.
6r
z'
:)
=o
J-J
lU"U'
z
o

o)

o)o
E

((§

Eo
(§
oc
(§

(§
!
a
.9
E

c)

.a
(õ

0_
oE
o

r(§



ooza
mt-Í
o
=!(-rzÉ2ootHF

i oPh =óà Hs
ã'D | #
Ei I ã#o i u,o- =. oE= = Éd ü'ãO\7i 4E=-Éec)m
ãõ

tr,
ot-
m
@o

2§&m lfoFo

§§§r
E &9;à
t§

L

!xo
L
m
-j
o
o
C
()
>rI

lol5
lotll+tol6lo,
lo
lo
l>õ
o
o
6
o
ô
o
J
=õ'

!

5
o
ô
o

=fô
f
o

=
;
C

õ'fo

Toe

z
o
!
7
m

F

Cz
U
o
m
mx
m

C-l
o7

ml
ãi

õ!
I

I
I

i
I

T
c.

6)
õ

&

8L
6'

ll

Q,
o

õ'
!
g.
a
o

f
(o'
o
@

0)

o
=.0)

0)
oo
3

À),
f
oo
o



o
É,
IUoz
z
IL
ooJo,g
u.lo
IJJo.
IJJo

=
É.
oozo
ú.

?

ox
uJz

IIJFzt!oo
III

oo
oo
lIJ

O"
ZÍt

É,\oo
o 'õ.
aÊOEFO
lUr
ão

Íl
AE
^. ê,
Ho
J
À
0z:)
=o
IJJ
U'zoo

x....3 ir
,, "..} j,;

r : 1r:

J .qt r .r:

$ ,'' «"-
: t:

n
J

§§
ôT§t
* o§
^:ii«
d$ $)

;l-:.4
tjüti §Â *§*7&all

\ #,/l*

fitl
0,(Jl

"!:
i Ít;iu
r L{§:
l$t:

,!i)

q
(oos(n
ôl

q
É.

ít,fri,
lliíl.
(ü
Ê-i
.1§l
rüi

;itt

§t
@^
(0oÍ(»
§t

@
É.

:Ah
rü
d,

l§:
{tê.

i.fi.:
{r}1

§t
_(o^
(oo
n
o)
§t

@
É,

§
:.Ot

Ê
(§
ÍL
::Íü,§t

,t:l-

§l
(o^
(o(,
Í
o)
§t

q
É.

§
::ê,
au
rü
,#
áI§:

::si

ôt
(o^
(oo
n
o)
§t

q
É,


