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A instituição

O CRAMI, Centro Regional de Atenção aos Maus 

Tratos na Infância, é uma Organização da Sociedade 

Civil (OSC) conveniada à Prefeitura Municipal de 

Campinas para execução, em 2016, do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado em Famílias 

e Indivíduos (PAEFI).

A equipe da instituição é composta por nove psicó-

logas, nove assistentes sociais e quatro educado-

res sociais, uma coordenadora geral, uma coorde-

nadora técnica, três motoristas, uma assistente de 

serviços gerais, uma assistente de comunicação e 

uma assistente administrativa.

O acompanhamento das 270 famílias atendidas 

foi realizado por uma equipe formada por uma 

psicóloga e uma assistente social, referência de 30 

famílias. Esse atendimento foi feito em conjunto 

com os educadores sociais. 

O projeto

Em 2015, realizamos a primeira edição do  

projeto CRAMI Cultural, e esta experiência nos 

mostrou a importância deste tipo de trabalho, que 

rompe com as fronteiras de nossos modelos de 

atendimento, ampliando, assim, nossa atuação. 

Isso nos motivou a realizar a segunda edição em 

2016 a qual, novamente, foi possível a partir da 

liberação pelo Conselho Municipal da Criança e 

do Adolescente (CMDCA) de recursos financeiros 

provenientes de impostos de renda destinados ao 

CRAMI. 

A ideia principal deste projeto foi oferecer às famí-

lias acompanhadas o acesso a espaços de cultura 

e lazer para além daqueles existentes no território  

onde residem, ampliando as experiências culturais 

do usuário e o seu interesse por elas. Buscou-se, 

também, proporcionar vivências por meio de ofi-

cinas de diferentes expressões e linguagens artísticas 

como música, teatro, literatura, artes visuais e gráficas, 

entre outras. Algumas destas atividades foram ofereci-

das apenas para adolescentes, outras delas incluíram a 

família como um todo, proporcionando uma experiên-

cia intergeracional. 

Vale ressaltar que essa proposta também pretendeu 

efetivar o Art. 4º do ECA, que afirma ser  “dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, 

a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária”

O projeto ocorreu entre os meses de julho e dezembro 

de 2016, com a participação de cerca de 200 pessoas. 
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 � Navegação Fluvial Médio  
Rio Tietê  
(Barra Bonita – SP)

 � Thermas Water Park  
(São Pedro-SP)

 � Zooparque  
(Itatiba – SP)

 � Parque Estadual do Jaraguá  
(São Paulo – SP)

 � Parque do Ibirapuera  
(São Paulo – SP)

 � Centro de Treinamento do Corinthians  
(São Paulo – SP)

 � Teatro Commune  
(São Paulo – SP)

 � Teatro Brasil Kirin  
(Campinas – SP)

 � Parque Taquaral  
(Campinas – SP)

 � Pedreira do Chapadão  
(Campinas – SP)

 � Instituto Toloji  
(Campinas – SP)

 � Fazenda Roseira  
(Campinas – SP)

 � Fazenda do Chocolate  
(Itu – SP)

Lugares visitados Oficinas

Temáticas 

Elementos da natureza (construção do mundo), Iden-

tidade africana, Identidade e Corpo, Projetos de vida, 

Juventude, adolescência, cultura, educação popular, 

espaços culturais, arte.

Estratégias metodológicas: 

 � Contando história (Abaiony)

 � Construção da boneca de pano

 � Roda de capoeira (prática) 

 � Quem sou eu? (literatura marginal)

 � Jogos teatrais (imagem e ação)

 � Construção de Fanzine

 � Grafite e estêncil

 � Composição e escrita

 � Customização de camiseta

Metodologias em arte educação:

 � Arte urbana 

 � Música 

 � Teatro 

 � Literatura Marginal

 � Capoeira

A expectativa do CRAMI era de que este projeto pu-

desse qualificar o atendimento aos usuários, o proces-

so de vinculação destes com o serviço, além de favore-

cer a convivência familiar e comunitária dos assistidos. 

Acreditamos também que este dispositivo de trabalho 

pudesse trazer benefícios à nossa equipe, favorecendo 

a interação entre seus membros, agregando repertório 

técnico e fortalecendo o caráter colaborativo entre o 

grupo de profissionais. 

A publicação

Neste material, buscaremos compartilhar parte das 

experiências que vivemos ao longo deste trajeto e os 

efeitos e impactos para nós e em nosso cotidiano, por 

meio da narrativa de diversos olhares e percepções 

dos profissionais envolvidos. 

Boa leitura!
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Prover a convivência familiar para além dos muros 

da casa. Proporcionar vivências que se sobrepõem às 

fronteiras do bairro, da comunidade. Ampliar o reper-

tório de experiências culturais. Ir além dos espaços da 

instituição. Tudo isso para promover a transformação 

capaz de romper com os ciclos de violência.

Essas são as metodologias das quais o Projeto CRAMI 

Cultural faz uso. Nesses contextos diversos, a equi-

pe técnica interage na dinâmica familiar, mediando 

situações e construindo, junto com as famílias, refle-

xões que promovem atitudes e comportamentos para 

fortalecer o vínculo familiar.

Estratégias de mediação

A cada evento proposto pelo CRAMI Cultural, foi 

possível para a equipe usufruir da proximidade para 

compreender melhor o universo das famílias, as rela-

ções e os papéis. Além disso, a exposição a situações 

nunca antes vividas, a pessoas de diferentes contextos 

históricos e culturais nos trazem elementos nos quais 

é possível perceber como os indivíduos se comportam 

entre si e em sociedade. Através desses elementos, 

podemos observar os pontos onde podemos trabalhar, 

provocando reflexões que possibilitam a quebra de 

padrões construídos culturalmente em seu convívio.

Thaís Mello Ferreira 
Educadora social
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Pluralidade cultural

Ao vivenciarmos um momento de uma nova descober-

ta em nossa vida, sempre temos aquela ansiedade em 

relação ao que há por vir, aquele friozinho na barriga. 

Realmente, nem sempre é fácil estar em um lugar 

novo, longe de nossa vizinhança corriqueira, protegi-

dos pelas paredes de nossas casas. A mesma sensação 

ocorre ao encontrarmos e conhecermos novas pes-

soas, “quem são?”, “de onde vêm?”, “o que estão pensan-

do?”... Isso tudo faz parte da experiência que é o viver, 

e são nesses momentos que mais aprendemos e nos 

fortalecemos.

Durante o CRAMI Cultural, as vivências do novo e das 

trocas estiveram presentes o tempo todo e de uma 

maneira dinâmica. Seja pelos participantes, pela equi-

pe ou pelas pessoas que conhecemos nos lugares que 

visitamos. Estivemos em parques, teatros, zoológicos, 

clubes esportivos; visitamos São Paulo, a maior cidade 

do país, e a pequena e agradável São Pedro. Conhece-

mos atores, biólogos, esportistas, indígenas... E toda 

essa diversidade de culturas e histórias foi um catalisa-

dor das expressões desse projeto.

As diversas expressões contidas neste projeto, tais 

como - a corporal através do teatro, da dança, e do 

esporte; a musical através do canto e da composição; 

e a visual através do olhar − foram importantes para a 

construção dos saberes. O conjunto dessas expressões 

deu um sentido mais definido, poético e plural aos 

passeios e encontros realizados.

A desigualdade, a discriminação e os obstáculos sociais 

estão tão presentes em nosso dia a dia que, quando te-

mos a oportunidade de nos juntarmos em um palco de 

teatro, um parque aquático, ou ainda em uma comuni-

dade indígena, é que conseguimos romper as barreiras 

de nossas travas internas e nos deixamos levar pela 

pura e franca experiência do existir, aprender e ensi-

nar. Conseguimos, por meio desses momentos, deixar 

nossos corpos mais soltos, nossas mentes mais livres e 

nossos olhares mais sensíveis.

Assim, as trocas se dão de modo espontâneo, as famí-

lias querem se conhecer, os adolescentes fazem novas 

amizades e as crianças brincam juntas. Ainda haverá 

o desconforto inicial da incerteza diante do novo, mas 

que é amenizado pelo que o ambiente e as pessoas que 

lá estão representam, e logo torna-se um sentimento 

de prazer e alegria, e o que fica é a saudade, a vontade 

de repetir dias como estes sempre. E é nesse encontro, 

neste turbilhão de sensações, que está o potencial 

pluricultural do projeto CRAMI Cultural.

Douglas Molinari 
Educador social
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O invisível e o infinito −  

Convívio entre gerações

Um dos grandes desafios deste projeto, a meu ver, foi e 

ainda é proporcionar momentos prazerosos de convi-

vência familiar e intergeracional.

Os conflitos entre gerações são esperados e fazem 

parte do desenvolvimento saudável de um ser huma-

no; a dificuldade está em alinhar o limite deste conflito, 

já que, por ser invisível, depende da particularidade de 

cada relação.

Nosso público-alvo traz a marca dos conflitos fami-

liares essencialmente , violência doméstica) e, por 

este motivo, olhar para além deste estigma, ao mes-

mo tempo sem desconsiderá-lo, exigiu de nós muita 

habilidade.

Idosos, adultos, adolescentes e crianças juntos. Pais e 

filhos, juntos. Famílias que vivem relações intermedia-

das pela violência, juntos...

Enfim, a vida como ela é.

A surpresa e o óbvio: afetos e desafetos aflorando 

desse convívio entre gerações.

E, deste contexto, surgiram para a equipe conteúdos 

riquíssimos para serem trabalhados. Desde o alinha-

mento de expectativas e conceitos do que se entende 

por convivência familiar e comunitária, até surpresas 

positivas no que tange à troca de afetos entre gerações.

Assim, como aprendizado, ficaram as infinitas possibili-

dades de intervenções e a certeza das potencialidades 

afetivas existentes nesta experiência.

Fabiana Belintani 
Psicóloga
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Intimidade

No passeio a Águas de São Pedro, pude vivenciar a 

intimidade de um outro lugar.

 Sou psicóloga e sei das dores, das angústias e dos 

desejos das pessoas, de muitos que estavam ali, sob 

minha responsabilidade. Mas não havia visto ou vivido 

a intimidade corpórea desta relação.

Chegamos ao Parque Aquático.

 Inicio a aventura com uma adolescente. Andamos 

por todo parque aquático; vestidas. Vivenciamos em 

silêncio a vergonha do corpo. Ela pela identidade e eu, 

pela idade.

Como adulta, incentivo a coragem, então, ficamos de 

biquíni. 

Num certo momento, percebo que todos ali estávamos 

vendo e sendo vistos, avaliando e sendo avaliados, 

aceitando e sendo aceitos.

 Aceitar as ideias e o corpo. Ser aceito pelas ideias e 

pelo corpo. Ter prazer no corpo, pelo corpo.

O corpo é a imagem que nos carrega, ele nos evidencia, 

nos expõe. Não há como escondê-lo de biquíni. Há de 

se ter coragem e intimidade.

Na hora do banho, cada uma em seu box, ouço do box 

vizinho “Ehhh, Fabiana, você está penteando seu cabe-

lo no banho!!”.  Respondo: “Como sabe disso?”, “Estou 

vendo pelo reflexo da água!”. Rimos...

Nós duas ali, trocando experiências íntimas e 

privadas, alinhando as possibilidades de  

ser e viver neste mundo!

Fabiana Belintani 
Psicóloga
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No olho do furacão,  

o lugar do suposto saber

É sabido que nossa função é trabalhar com as violên-

cias, violações de direitos e conflitos.

Muitas vezes, as demandas que nos são trazidas vêm 

por meio do discurso: “briguei com minha mãe...”, “meu 

filho não me obedece...”, e procuramos intermediar 

estas relações.

Talvez pudéssemos chamar esta ação de “ação indire-

ta”, visto que não existe no momento do atendimento 

o conflito explícito. Ele (o conflito) já está simbolizado, 

nomeado.

Quando tivemos a oportunidade de conviver em um 

tempo e espaço mais flexíveis do que o atendimento 

dirigido (que tem hora marcada para início e término e 

um lugar determinado), pudemos vivenciar ativamente 

situações de conflito.

Esta oportunidade fez com que profissionais e usuá-

rios usassem todo seu repertório para lidar com tal 

situação, da maneira mais espontânea e verdadeira 

possível.

Nestas situações, todos os envolvidos puderam dialo-

gar, flexibilizar até cansar para chegar a uma resolução.

Observamos desde conflitos mínimos, como ao com-

partilhar um brinquedo no parque, até conflitos graves, 

como a situação de violência física entre usuários.

É como estar no olho do furacão. Temos de tomar deci-

sões que minimizem estragos, de nos colocar no papel 

do adulto ou, como diria Lacan, “o lugar do suposto 

saber”.

E quando tudo acaba, quando o dia seguinte surge, o 

assunto é retomado, mas agora nomeado, simbolizado.

Como descrito em um dos objetivos do PAEFI, a vio-

lência é ressignificada. Não só para os usuários, mas 

também para a equipe.

Fabiana Belintani 
Psicóloga
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Teatro − A experiência de ser  

ou não ser

Na experiência de vivenciar uma oficina de teatro, 

pudemos observar a potência do palco para alguns dos 

atendidos pelo CRAMI.

O palco como a fronteira do que sou, do que posso ser.

Ver adolescentes nomearem sentimentos, discriminar 

comportamentos, reconhecer afetos e se libertar de 

padrões sociais.

Foi possível rir de si e do outro, sem medo. Sem o medo 

da discriminação, da censura, da violência, do abando-

no. Ali, no palco, o medo se foi. E ficou a experiência da 

liberdade.

Dentre as diversas metodologias empregadas para tra-

balhar as situações de violência e violação de direitos, 

o uso do teatro como dispositivo de intervenção foi, 

acima de tudo, belo.

No palco, cada um pode ser o que é e o que gostaria 

de ser. Essa experiência agregou, sem delongas, a 

memória e a criatividade, conteúdos difíceis de serem 

abordados em um contexto “formal” de atendimento.

Cada um pode construir um novo mundo particular e 

compartilhá-lo.

Viver o palco é qualificar, é amenizar a experiência de 

viver na Terra.

Fabiana Belintani 
Psicóloga
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Musicando a vida

Na vontade de repensar o mundo, de ressignificar a 

vida e de transformar o universo humano em lingua-

gem artística é que a expressão musical nos toca, por 

ser uma forma de traduzir o que está dentro de suas 

leituras de mundo. Esse sentimento de pertencimen-

to foi algo que pôde ser evidenciado durante nossos 

encontros e que nos permitiu criar novos lugares e 

caminhos.

A proposta de investir na linguagem da música como 

metodologia do saber possibilitou que crianças, ado-

lescentes e jovens percebessem que são capazes de 

dar voz, de soltar a voz. O espaço foi se desenhando 

em um estúdio móvel preparado na própria instituição, 

onde a criação da escrita e composição, acompanhada 

pelos educadores sociais, foi estimulada por uma per-

gunta: o que tenho vontade de dizer às pessoas?

A partir das vivências, dos sonhos, desejos, desafios e 

da resposta dada à vontade de dizer, a cada encontro, 

pudemos ver o surgimento de estrofes e melodias que, 

juntas, compunham histórias. Histórias essas que co-

meçaram a ser ouvidas como música, música para quem 

escuta e para quem tem o desejo de ser escutado.

Muitos dos participantes não sabiam como ocorre o 

desenvolvimento da música em sua estrutura e produ-

ção. Com a parceria com o grupo musical Função Ori-

ginal e o envolvimento das expressões e sentimentos, 

mobilizaram-se todos e, de alguma forma, puderam 

dialogar com essa expressão em educação social.

Paulo Silva 
Educador social

Correr atrás do sonho para realizar.

A vida continua para quem quer alcançar.

David Almeida (15 anos)

Trago comigo a maior felicidade

A amizade, amizade, amizade...

Gabi (15 anos) 
Rafaela (20 anos) 
Yasmim (15 anos)É dança, é música, é luta.

É a capoeira 

David ( 14 anos) 
James ( 16 anos)

Delicada, mas nunca ingênua

Sou a flor, mas não seu poema

Vou por um caminho sem dor

Gabi Vieira ( 15 anos)

Amor é tudo 

Milena (11 anos)

Vamos buscar informação

E fazer do mundo

A melhor educação

Rafaela (20 anos)

Corrupção não vira,

Tem que ser honesto dentro da política.

Anderson ( 15 anos)
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Um pé na África

A Oficina de Identidade e Corpo proporcionou aos par-

ticipantes um giro pelo continente africano através de 

histórias, manifestações culturais, mitos e verdades.

No primeiro encontro, apresentamos a temática do 

mito africano da criação do mundo e refletimos sobre 

o poder e a influência dos elementos da natureza e a 

história da construção do homem através do barro. 

Uma visita a um centro de cultura africana possibilitou 

aos participantes a identificação e compreensão da 

história – as imagens de pessoas de diversas tribos e 

etnias do continente africano estimularam nos parti-

cipantes um mergulho na autoimagem e na percepção 

da diversidade entre as pessoas. A experiência foi mui-

to significativa, e todos se identificaram com alguma 

característica apresentada nas imagens, o que aumen-

tou ainda mais a curiosidade por saber de que regiões 

eram as pessoas retratadas nas imagens, dando a nós 

a oportunidade de falar mais sobre suas histórias, sua 

cultura e seus costumes.

No encontro seguinte, apresentamos a história da 

boneca de pano Abayoni. A confecção das bonecas 

trouxe aos participantes lembranças da infância, de 

histórias contadas pelos avós, e nos deu a oportunida-

de de resgatar as histórias individuais que se misturam 

no coletivo das emoções humanas.

A musicalidade regeu nosso último encontro. Na roda 

de capoeira, o corpo se fez presente, a ginga, o canto e 

as pernas para o ar proporcionaram a todos momentos 

de pura descontração e desafio. No jogo de identidade 

e corpo, a roda de capoeira fechou o último encontro.

Alexandre Aparecido Alves 
Educador social
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Relações institucionais e modelos 

de atendimento: o coletivo como 

subversão 

Em nosso dia a dia de trabalho, os usuários com fre-

quência conhecem apenas os profissionais da equipe 

tidos como referência para seu atendimento e o de sua 

família, e os profissionais, por sua vez, aprofundam-se 

exclusivamente no atendimento destes núcleos fami-

liares específicos.

Entendemos que, em alguns momentos, essa forma 

de atuar pode limitar nossas práticas e as possibilida-

des de intervenções. Diante disso, compreendemos 

que atividades coletivas como essas ampliam nossas 

percepções e interpretações, subvertendo as diversas 

dimensões desta atuação. 

Entre estas dimensões, há, por exemplo, a oportunida-

de para os usuários de se relacionar com profissionais 

além daqueles de sua referência. Para os usuários, 

o novo, neste caso, é a possibilidade de estabelecer 

transferência com a Instituição, enquanto um corpo 

único, composto por diversos membros. Dialeticamen-

te, permite-se o deslocamento da posição do usuário 

em relação à sua demanda; e da posição do profissional 

em relação ao usuário. Ou seja, ocorre o reconheci-

mento da Instituição e do Serviço enquanto referência 

de atendimento, o que flexibiliza o formato tradicional 

e característico dos atendimentos. Esse movimento fa-

vorece não apenas a vinculação do usuário com outros 

profissionais, mas também a troca de experiências e de 

conhecimentos entre os profissionais da equipe.

Outro potencial dessas ações é a possibilidade de 

romper com estigmas a que estão submetidos sujeitos 

que, de alguma maneira, vivenciam situações limites 

de violações de direitos e são vinculados a serviços 

como este. Em espaços coletivos, por meio da troca de 

experiência e da convivência entre os próprios usuá-

rios, ocorre o que podemos chamar de “identificação” 

entre suas demandas e histórias de vida. Isso pode vir 

a amenizar o estigma da violência e simbolicamente 

permitir que aquele sujeito não se entenda como o 

único a vivenciar situações aversivas. Além disso, pode 

favorecer a ressignificação dos lugares de vítima-a-

gressor, levando o indivíduo a se reconhecer para 

além da marca da violência. Este sujeito pode vir a ser 

nomeado em outras funções em sua família e na socie-

dade, transformando até mesmo sua autoimagem. 

Acreditamos que essa metodologia de trabalho se 

apresenta, portanto, como um dispositivo genuíno e 

libertário, que espontaneamente nos desafia e nos leva 

a ricas possibilidades de intervenção e que gera diver-

sos efeitos tanto para os sujeitos em acompanhamento 

quanto para os que os atendem. 

Bruna Belusse Demonico, Fabiana Belintani,  
Fernanda Furlan Grandi Dias 

Psicólogas
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Conclusão?

Diante das narrativas e dos diversos olhares que pude-

mos conhecer, consideramos que as expectativas que 

tínhamos foram alcançadas e superadas. 

Por meio dos passeios, os participantes puderam en-

trar em contato com conteúdos e experiências cultu-

rais que, até então, talvez não tivessem tido a oportu-

nidade de vivenciar.

Além disso, puderam vivenciar as relações intrafami-

liares em um novo contexto, o que lhes proporcionou 

maneiras diferentes de entrar em contato com o outro, 

muitas vezes ausentes na situação de violação de direi-

tos na qual a maioria está inserida. 

As diferentes expressões e linguagens artísticas tra-

balhadas com os usuários durante as oficinas apresen-

taram a eles novas formas de se expressar e favorece-

ram o reconhecimento de suas próprias habilidades. 

Um exemplo disso é o resultado obtido por meio das 

oficinas de composição e gravação musical, nas quais 

os adolescentes criaram canções que retratam seu 

cotidiano, seus questionamentos, seus sentimentos 

e sonhos e puderam gravar um CD em um estúdio de 

música. O vínculo com esta equipe de trabalho tam-

bém foi afetado positivamente, favorecendo nossas 

intervenções com o núcleo familiar.

Não podemos deixar de dizer que o caminho e a 

prática de um projeto como esse nos colocam diante 

de inúmeros desafios, uma vez que é inevitável que a 

dinâmica da instituição não seja afetada por tantas no-

vidades e que não surjam daí os mais diversos impre-

vistos para os quais temos que estar preparados. Entre 

eles, podemos destacar a imensidão de burocracias às 

quais tivemos que nos submeter para viabilizar que as 

atividades acontecessem com cuidado e segurança, 

como autorizações, documentos, contratos etc. 

Além disso, pudemos constatar algumas implicações 

subjetivas que ocorrem na transferência dos usuários 

com os técnicos, uma vez que, em ambientes como es-

ses, novas posições são assumidas quando há intimida-

de nas relações, o que traz desdobramentos e desafios 

para os atendimentos futuros, exigindo delicadeza 

para conduzir as novas demandas que emergem daí. 

Em relação à equipe, avaliamos que a interação e 

o caráter colaborativo entre seus membros foram 

amplamente impactados, agregando conteúdos tanto 

ao nosso repertório técnico, quanto às nossas relações 

interpessoais e profissionais. 

Desta maneira, é possível afirmar que o projeto Crami 

Cultural pode, mais uma vez, enriquecer não apenas o 

percurso da instituição, mas a vivência de seus profis-

sionais e daqueles a quem atende. 

Considerações 

C
o

n
si

d
er

aç
õ

es
 

29 

C
o

n
si

d
er

aç
õ

es
 

28 



Ficha Técnica

Voluntários:

Ricardo Eizo Otsubo (design gráfico)

Vitor Amâncio Paranhos (teatro) 

Marianna Côrte Brilho Janine (revisão de texto)

Elaboração do Projeto:

Alessandra Saldanha

Elaine Patricia Lisboa Nogueira

Fabiana Belintani

Paulo Roberto Marciano da Silva

Produção da Publicação:

Bruna Belusse Demonico

Camila Leal Farias Tolle

Douglas Roberto Negreiros Molinari

Fabiana Belintani

Fernanda Furlan Grandi Dias

Marianna Côrte Brilho Janine

Paulo Roberto Marciano da Silva

Ricardo Eizo Otsubo

Thaís Mello Ferreira

Destinadores do imposto de renda:

Ronaldo Fontes Cintra

José Tadeu Seganti Santomauro

Mércia Diniz

Odnilson Jeovan da Silva

Paulo Roberto Antunes de Godoy

Paulo Roberto de Oliveira Monteiro

Sergio Benedito Ferrara

Unimed Campinas

CRAMI

Presidente – Carlos Alberto Briganti

Coordenação Geral – Suely Martins Guirado

Coordenação Técnica – Alessandra Saldanha

Equipe:

Alcione Pereira Milanez

Alexandre Aparecido Alves 

Aline Lima Aoki Carvalho

Aloisio de Souza Santos

Amanda Cristina de Oliveira Moreira Nascimento 

Ana Paula Miranda

Bruna Belusse Demonico

Camila Leal Farias Tolle

Cristiane Regina Vidolin

Daniela Watanabe

Douglas Roberto Negreiros Molinari

Elaine Patricia Lisboa Nogueira

Eliane Solovijovas Guissi

Fabiana Belintani

Fernanda Furlan Grandi Dias

Keli Bevilaqua de Oliveira

Lucinéia Rodrigues

Luis Fernando de Lima

Maria Aparecida Alves Pereira

Melina Verones Fernandes de Andrade

Paulo Roberto Marciano da Silva

Raquel Gebra Ferraz 

Renato Kiyoshi Oki

Sidnéia Solange Zambeli Carneiro

Simone Aparecida de Carvalho

Tatiane Soares dos Santos

Thaís Mello Ferreira

Vanessa Aparecida Mathias Bellini

30 

F
ic

h
a 

té
cn

ic
a




