
 

 

Relato do Processo da II Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio 

Ambiente 

09 de março de 2006 

Olá companheiros que estão Cuidando do Brasil. 

Este é um informe para colocar todos à par dos frutos do processo de composição 

da nossa delegação estadual para a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente. 

Na condição de membro do CJ, secretaria executiva e entusiasta envolvido com o 

programa desde 2003, este relato, além de informações gerais, traz opiniões pessoais 

sobre o processo.    

Foi e sempre será uma grande aprendizagem. 

 

Tivemos basicamente dois processos Paralelos: 

1- Seleção dos Delegados 

2- Identificação da Equipe de facilitação e acompanhamento 

 

Os dois processos não caminharam sincronicamente e foram, ambos, grandes desafios 

para a nossa cultura de participação e coletividade (ou falta dela). 

 

1- O Processo de Seleção d@s Delegad@s 

 

Os maiores desafios no processo de seleção da Delegação-SP, a meu ver, foram:  

 - a distância geográfica dos membros do CJ que impossibilitou o acesso aos 

cartazes, os quais continham informações cruciais que o sistema online não 

trazia, 

 - Falhas técnicas e conceituais no sistema de seleção online que não traziam 

informações sobre o tipo de escola, grupo étnico, região, de forma ágil, 

exigindo um malabarismo de busca a cada responsabilidade lida, que se tornou 

inviável com o montante de Informações. O sistema apesar de inteligente e 

muito facilitador do processo, não contribuiu para dar o panorama geral da 

realidade das escolas e suas responsabilidades, pois as informações estavam 

dispersas deixando a informação principal, (Responsabilidade, Delegado e 



 

Escola) a mercê dos critérios de busca, sendo que o ideal seria que os critérios 

estivessem em função da informação principal. 

 - Na etapa final de seleção, o sistema de valoração Online não funcionou, 

exigindo outros modelos de valoração. 

 - A distribuição das Escolas no estado não foi equilibrada, o que trouxe 

complicações para as Equipes do CJ distribuídas no Estado, ainda porque 

algumas destas equipes não fizeram suas seleções em tempo, de modo que foi 

necessário remanejar os blocos de responsabilidades para outros Equipes do CJ. 

 

A primeira etapa do Processo de seleção foi feita por macrorregião ponderando as 

demandas e disponibilidade dos membros do CJ. Cada macroregião deveria ser 

diminuída em 10%, chegado a um resultado final de 10% na soma de todas as 

macroregiões. 

Nesta primeira etapa o objetivo foi diminuir as 750 responsabilidades recebidas 

para 78 (10%, com o mínimo de 2 por macrorregião).  

Ao final desta etapa, com prazo estendido em duas semanas, tivemos 58 

responsabilidades. A meu ver, um indicador da baixa qualidade das responsabilidades 

enviadas.  

A segunda etapa do processo foi a valoração das propostas. Esta etapa teve 

bastante atraso pois, não encontrávamos uma maneira adequada de fazê-lo a 

distância quando constatamos que o sistema de valoração online não estava operando.  

Assim foi criada uma planilha para cada selecionador, com todas as 

responsabilidades pré-selecionadas, suas ações e delegados.  

As responsabilidades foram pontuadas de 0 a 3 e somadas em uma planilha geral 

(em anexo).  

A conseqüência deste sistema de valoração foi a falta de controle sobre os 

critérios de gênero, grupo étnico, tipo de escola e regionalidade.  

A maior discrepância foi entre o número de meninos e meninas.  

A primeira composição da Delegação possuía 17 meninas e 5 meninos. 

Ponderando a qualidade das responsabilidades, substituímos as duas meninas 

com pontuação mais baixa pelos dois meninos com pontuação mais alta, e após a 

adequação de suplentes a composição final da delegação conta com 8 meninos e 14 

meninas.         

Segue abaixo a composição final da delegação com suas responsabilidades: 



 

 

 

VALOR

AÇÃO DELEGADO/A MUNICÍPIO TEMA RESPONSABILIDADE 

1 47 
Mariana de Oliveira 

Silva / Menina 

SÃO PAULO / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Diversida

de 

Étnico-

Racial  

Existe em nossa comunidade 

brancos,negros,pardos,surdos(so

mos vizinhos de uma escola de 

surdos).Percebemos o desrespeito 

que existe entre nossa 

comunidade e a falta de 

conhecimento.Sobretudo a 

comunidade não está preparada 

para atender e incluir os surdos 

na sociedade,os alunos não 

respeitam a cultura do 

outro.Enfim, precisamos mudar 

primeiro nós (nossa comunidade) 

a fim de que esta mudança se 

reflita na sociedade. 

2 41,5 
Jessica Canzian 

Lourenço / Menina 

SÃO PAULO / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Biodivers

idade  

Comprometemo-nos a divulgar as 

condições em que se encontram 

as áreas verdes, do bairro e do 

Pico do Jaraguá, com o propósito 

de promover uma reflexão com a 

comunidade do entorno, 

conscientizando-a a agir na 

conservação da fauna e da flora, 

evitando maior desequilíbrio 

ambiental. 

3 41 
Erika da Silva Souza 

/ Menina 

SÃO PAULO / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Seguran

ça 

Alimenta

r e 

Nutricion

al  

Assumimos a responsabilidade de 

envolvermos os alunos e a 

comunidade, na orientação e 

conscientização da SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL, para 

que estes repensem seus hábitos 

alimentares e a partir disso 

mudem ou adquiram hábitos 

alimentares mais saudáveis e 

adequados; lembrando que os 

alimentos a serem consumidos e 

seu modo de produção não 

prejudiquem o Meio Ambiente ou 

ao menos minimizem os danos 

causados, garantindo-se assim 

alimentação para todos, inclusive 

para as futuras gerações. 

4 40 
Fernando de Oliveira 

Bussiman / Menino 

SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA / Campinas / SP 

Biodivers

idade  

Comprometemos-nos a 

reflorestar trechos do Córrego 

São João orientando os bairros 

vizinhos na preservação e 

cuidados com as mudas e colocar 
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lixo no lixo, pesquisando as aves 

nativas deste trecho, garantindo 

sua alimentação. 

5 40 
Rafael Rodrigues dos 

Santos / Menino 

SÃO SEBASTIÃO / Vale 

do Paraíba Paulista / 

SP 

Seguran

ça 

Alimenta

r e 

Nutricion

al  

Incentivar e realizar o 

reaproveitamento dos alimentos 

(lixo orgânico) na escola, bem 

como a implantação de uma 

fazenda marinha, já que a escola 

situa-se próximo a uma enseada, 

propício ao cultivo de mexilhões, 

implementando e enriquecendo a 

alimentação das famílias, bem 

como sua renda mensal. 

6 39 
Pamela conti / 

Menina 

SÃO PAULO / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Biodivers

idade  

Preservar as diferentes espécies 

de pássaros( bem-te-vi, sabiá, 

piriquito, maritaca)que estão em 

torno da COMUNIDADE . 

7 38 
Larissa Fereze 

Pereira / Menina 

HORTOLÂNDIA / 

Campinas / SP 

Biodivers

idade  

Melhorar a qualidade de vida da 

comunidade escolar, através do 

reconhecimento da importância, 

cultivo e uso das plantas 

medicinais, ou seja, os matos que 

cercam os arredores da escola, 

bem como seus principios ativos 

capazes de avaliar ou mesmo 

curar enfermidades, propiciar o 

resgate da oralidade na cultura 

popular ao lidar com as plantas, o 

emprego das ervas para 

confecção de objetos alternativos 

terapeuticos. 

8 37 
Jaqueline Silva Alves 

de Lima / Menina 

EMBU / Metropolitana 

de São Paulo / SP 

Diversida

de 

Étnico-

Racial  

Seremos multiplicadores 

propagandoas informações 

adquiridas, temos como objetivo 

manter um jornal e pedir para 

algumas rádios comunitárias que 

repassem as demais pessoas da 

comunidade. 

9 36 
Mateus Camilo da 

Costa / Menino 

SERTÃOZINHO / 

Ribeirão Preto / SP 

Mudança

s 

Climática

s  

Transformar uma área ociosa em 

um espaço de lazer e de 

interação. 

10 35 

Alexandra Maria de 

Oliveira Silva / 

Menina 

RIBEIRÃO PRETO / 

Ribeirão Preto / SP 

Seguran

ça 

Alimenta

r e 

Nutricion

al  

Cuidar da alimentação das 

crianças e adolescentes na escola 

e conscientizar a comunidade 

sobre o desperdício de alimentos 

e a favor de uma alimentação 

saudável para os seus membros. 

11 35 Luana Alves dos EMBU / Metropolitana Biodivers Promover a integração dos 



 

Santos / Menina de São Paulo / SP idade  alunos, professores, funcionários, 

pais e comunidade na 

recomposição de áreas, a partir 

do método agro florestal, com o 

intuito de aumentar a percepção 

e a valorizaçõ das áreas verdes 

existentes no bairro e recompor 

aquelas que já foram degradadas. 

12 35 
Fernanda Cristina 

Ferreira / Menina 
BARIRI / Bauru / SP 

Biodivers

idade  

Procurar resgatar a 

biodiversidade de nossa zona 

rural, já que a monocultura de 

cana-de-açucar destruiu espécis 

vegetais nativas e o habitat de 

muitos animais. 

13 33,5 
Franciele Silva 

Ferreira / Menina 

SUZANO / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Biodivers

idade  

Conscientizar à comunidade 

escolar e os moradores do bairro 

de Palmeiras (Suzano) áreas 

próximas e até distantes, sobre o 

valor da reserva florestal de 

Miraporanga e sua enorme 

biodiversidade. Sensibilizando 

esta comunidade para embuir-se 

do espirito de luta pela 

preservação desta érea. 

14 33 
Barbara Bruna R. da 

Silva / Menina 

SÃO PAULO / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Seguran

ça 

Alimenta

r e 

Nutricion

al  

Conscientizar as pessoas da 

importancia do reaproveitamento 

das cascas e talos de frutas, 

legumes e verduras, salientando 

a importancia das fibras para a 

nossa saude e para a prevenção 

de doenças como a obesidade. 

17 31 
Fernanda Buque 

Bonono / Menina 
TUPÃ / Marília / SP 

Diversida

de 

Étnico-

Racial  

Colocar em prática a Declaração 

de Durban no nosso município 

(Estância Turística de Tupã) que 

teve o privilégio antes de sua 

fundação ser habitada pelos 

Índios Kaingangs. Vamos mostrar 

para a nossa sociedade que para 

vivermos bem, precisamos saber 

viver sem preconceitos, a 

discriminação e oportunidades a 

todos. 

18 31 
Jacqueline Larissa 

Lopes / Menina 

PIRACICABA / 

Piracicaba / SP 

Diversida

de 

Étnico-

Racial  

Levar aos jovens de nossa 

comunidade uma mostra das 

diversas culturas que formam a 

nossa identidade brasileira, 

mostrando o quanto as nossas 

diferenças nos tornam iguais, 

promovendo a integração e a paz. 

19 31 Camila Tavares de RIBEIRÃO PRETO / Diversida Através do Estatuto da Criança e 



 

Queiroz / Menina Ribeirão Preto / SP de 

Étnico-

Racial  

do Adolescente e do Estatuto do 

Idoso promover reflexões sobre a 

importância do respeito, da 

convivência e da troca de 

experiências entre estas faixas 

etárias externamente tão 

diferentes mas internamente tão 

parecidas. 

20 31 
Bruno Ribeiro Soares 

/ Menino 

RIBEIRÃO PRETO / 

Ribeirão Preto / SP 

Mudança

s 

Climática

s  

Nos comprometemos a garantir 

melhores condições ambientais 

dentro do nosso ambiente escolar 

e ao redor, dessa maneira 

estamos assumindo um 

compromisso que nos leva à 

preservação de nosso planeta 

através das atitudes de cada um 

de nós. 

21 30 
Thiago Brites / 

Menino 

SANTOS / 

Metropolitana de São 

Paulo / SP 

Biodivers

idade  

implantar o peagam na área 

continental de santos credenciar 

todos os participantes do peagam 

como defensores dos 

ecossistemas. elaborarar um 

projeto de lei para criar o dia 

municipal, estadual,nacional de 

preservação dos ecossistemas 

litorâneos enviando e dia nacional 

de proteção ao caranguejo uca. 

 

       

  

Desarticulação com as Comunidades 

 

Outra grande lacuna no processo, talvez a maior delas foi a desarticulação com 

as comunidades. 

Atribuo esta lacuna à falta de equipe para tal, falta de contato e “know how” de 

como acessá-las, pois o trato com as comunidades exige maior atenção e dedicação 

para o acompanhamento próximo e constante além de saber os caminhos e as 

abordagens certas de contatá-los.  

Mais uma vez, o fato da Secretaria Executiva do Programa ser sediada no 

Instituto ECOAR, uma ONG, e não em um órgão público como nos outros estados, 

21 Jean Rosa Durão São José do Rio 

Preto 

COM-VIDA 

22 Janaína de Aguiar Salto de Pirapora Comunidade Quliombola do Cafundó – Responsabilidade 
ensino da língua Cupópia 



 

dificultou a articulação e a disponibilidade da equipe e recursos necessários para esta 

articulação.   

Entretanto, no decorrer das ligações às escolas, delegados e famílias constatamos 

que a delegação apresenta grande diversidade e até certa representatividade, pois 

apesar de não entrarmos em contato com as lideranças e representações dos 

movimentos, alguns delegados vêm da base de diferentes segmentos. Como é o caso, 

por exemplo, da Dayane que vive em uma grande propriedade rural onde os pais 

trabalham como caseiros, e o Thiago que mora em uma comunidade de pescadores 

organizados em cooperativa e expressaram na responsabilidade elaborada claramente 

a vontade da comunidade muito além da escola.  

Contato com escolas e Delegados 

 

O Contato com as escolas e delegados foi muito recompensador. A euforia de 

professores, pais e principalmente delegad@s sempre nos remetem à porque de fato 

trabalhamos no Vamos Cuidar do Brasil.  

Infelizmente algumas mães e pais, colocam, com todo o direito, a preocupação 

demasiada com seus filhos acima da importância e da oportunidade que a II CNIJMA 

traz para @s delegad@s, escolas, município estado e o país. 

Um fato curioso para avaliação de todos é que de 3 delegad@s que não foram 

autorizados a participar por seus pais, 2 são de escolas particulares.  

Me parece que teremos figurinhas bem especiais em nossa delegação, estamos 

todos ansiosos para nos conhecer.     

 

2- O Processo de Composição da Equipe COE-CJ 

 

O Processo de composição da Equipe COE-CJ para a II CNIJMA, foi muito confuso, 

desconfortável e pouco satisfatório para um grupo que tem como princípio a 

coletivização da intenção, vontade e função em prol do bom andamento do trabalho. 

É de fato um enorme desafio, e ao mesmo tempo um árduo exercício, para a 

cultura da tomada coletiva de decisão e cultura de participação.  

A meu ver os maiores desafios neste processo foram: 

 - Confusão quanto aos papéis individuais e coletivos dentro do CJ, e também 

quanto à forma e limites da participação (se é que eles existem). É longo o 



 

Processo de se apropriar do trabalho coletivo, não apenas do ideal e da 

condição de estar em grupo, mas da habilidade de responder com muitas vozes 

e de saber sua função dentro do coletivo pela observação de suas habilidades e 

demandas.  

 Muitas vezes deixei de tomar algumas decisões cruciais por me preocupar com 

as opiniões do grupo e considerar que estas decisões devessem ser tomadas 

pelo coletivo. 

 - O rítimo da decisão coletiva não condiz com o rítimo da operacionalização do 

programa nacional, gerando resultados que não são nem democráticos o 

suficiente, nem práticos o suficiente.  

 - Compreensivelmente, o compromisso com o trabalho varia com o momento e 

com a disponibilidade de cada um, dificultando a distribuição de tarefas. 

 - Ainda não sabemos sincronizar os interesses individuais com o movimento e a 

intenção do grupo.    

 - O Programa foi elaborado com base em condições que não encontramos em 

SP. Por exemplo a existência de uma Comissão Organizadora Estadual, o 

envolvimento da Secretaria de Educação, o papel do Coletivo Jovem...  

 - Os critérios de seleção propostos foram vagos, ou pelo menos não se 

aplicavam à condição do Coletivo, o que gerou situações esquisitas onde os 

critérios eram aplicados segundo uma conveniência. Conveniência esta que não 

foi acordada coletivamente. Transformando o “Coletivo” em um “grupo de 

Indivíduos” somente.  

 - Não foi, não está e não sei quando estará claro de quem é a decisão sobre 

quem vai ou quem foi “selecionado” para trabalhar na IICNIJMA. Da maioria? 

Do consenso? Consenso em uma semana? Consenso sem olhar no olho?   

 

O Quadro da Equipe da COE-CJ na II CNIJMA tinha as seguintes vagas: 

- 3 Acompanhantes (2 COE e um SEE) 

- 3 Facilitadores 

Sendo que uma vaga é nata para a Chris que é a única integrante da COE-SP.  

 

Tivemos dois meses para conversar e decidir nossa equipe. Era do conhecimento 

de todos, mas não geramos nem nos dedicamos à discussão necessária, e esta foi uma 

responsabilidade e uma falha coletiva. Espero que com isso aprendamos a confiar em 



 

nossos laços de trabalho e amizade para que possamos nos posicionar e ouvir a 

vontade do grupo e de cada um, para os tantos trabalhos que se seguem. 

 

Seguindo critérios de Região e Gênero, a Equipe Final ficou com a seguinte 

composição: 

 

Função Nome Atividade 

Acompanhante  

Chris Godoy Organizar, com o apoio da equipe que se encontra 
em SP, o Encontro Preparatório d@s Delegad@s e 

Acompanhantes, dias 21 e 22 de abril, estar 24 h por 
dia atento aos cuidados com a delegação, participar 

da progaramação paralela da II CNIJMA para os 
Acompanhantes.   

Fernando Piccirilo 

SEE??? 

Facilitadores 

Diego 
Formação em Brasília dia 17a 22 de abril, facilitar os 

momentos de GT's e Oficinas da Conferência     
Júlia  

Enrico  

 
 

 
Informações Gerais da II CNIJMA em SP 

 
No estado de São Paulo 750 escolas fizeram suas conferências de Meio Ambiente, 

onde participaram mais de 325 mil pessoas.  

Destas, 348 participaram da 1ª Edição da CNIJMA em 2003, 302 participaram dos 

Seminários do Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas e 276 declaram ter COM-VIDA’s.    

  

Item 
Responsabilidades 

Cadastradas 

Responsabilidades 

Selelecionadas (%) 

TEMA 744 100% 

Mudanças Climáticas 227 30,51% 

Biodiversidade 247 33,20% 

Diversidade Étnico-

Racial 155 20,83% 

Segurança Alimentar 

e Nutricional 115 15,46% 



 

Temas
Mudanças

Climáticas

Biodiversidade

Diversidade

Étnico-Racial

Segurança

Alimentar e

Nutricional

Tipo de Administração Escolar

Escolas Públicas

Estaduais

Escolas Públicas

Municipais

Escolas Privadas

Escolas Públicas

Federais

 

Os acordos 

internacionais abordados na II 

CNIJMA parecem ter grande 

equilíbrio no interesse das 

escolas participantes, com 

destaque para Biodiversidade 

e Mudanças Climáticas.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O número de escolas 

participantes caiu no 

geral em relação em 

2003 e participação 

das escolas privadas 

aumentou 

consideravelmente.  

 

 
 

 
GÊNERO - DADOS 

DO(A) DELEGADO(A)  744 100% 

Menino 274 36,83% 

Menina 470 63,17% 

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO 744 100% 

Escolas Públicas Estaduais 379 50,94% 

Escolas Públicas Municipais 292 39,25% 

Escolas Privadas 57 7,66% 

Escolas Públicas Federais 0 0,00% 



 

Gênero

Menino

Menina

Grupo Étnico

Amarela 

Branca 

Indígena 

Parda 

Preta 

 
A participação das meninas 

foi maior em todo o Brasil, 

que está refletido em nossa 

delegação. Além de mais 

participativas, as mulheres 

têm também menores 

índices de evasão escolar e 

maiores notas, o que 

começa a exigir uma estratégia para a maior mobilização dos meninos.    

 

 
 
GRUPO ÉTNICO - DADOS 

DO(A) DELEGADO(A)  744 100% 

Amarela  11 1,48%  

Branca  569 76,48%  

Indígena  2 0,27%  

Parda  118 15,86%  

Preta  44 5,91%  

 
 
Para a pesquisa, foi adotado 

o método da auto-

declaração.  

Infelizmente os indígenas 

não aparecem por falta de 

articulação da COE-CJ.   

 

 
 

 
 

 
 
TIPO DE PÚBLICO 744 100% 

Escolas Urbanas 699 93,95% 

Escolas Rurais 29 3,90% 



 

Urbano ><  Rural

Escolas Urbanas

Escolas Rurais

 
É triste constatar que neste 

processo de discussão e 

compreenção de temas 

como Segurança Alimentar, 

Mudanças Climáticas, 

Biodiversidade e  

Diversidade Étnico Racial, 

tão fundamental para o 

meio rural, a cultura e a 

falta de acesso à informação dificultam o processo, bem como a distribuição das 

escolas no Estado.    

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

 
 

Ítem  Aspectos Positivos Aspectos Negativos  Sugestões 

Divulgação e 
Oficinões 

A divulgação feita na 
mídia,  pelas Secretarias 

de Educação e nos 
seminários FIII foi boa. 

A quantidade de trabalho 
com os Seminários FIII do 

VCBE impossibilitou 
dedicação exclusiva aos 
Oficinões que em 2003 
foram a chave para o 
sucesso da CNIJMA  

Sincronizar melhor os 
Calendários dos projetos 

dentro do Programa 
contabilizando tempo para 

planejamento. 

Secretaria Executiva 
sediada no Instituto 

ECOAR 

Autonomia para a 
condução do Programa, 

apoio de  Técnicos 
Qualificados e estrutura 
física para reuniões e 

comunicações. 

Falta de Articulação com os 
órgãos específicos no trato 

com Escolas e 
Comunidades. Conta com 

trabalho voluntário.  

Adaptar quando possível 
a estrutura do programa à 

condição das ONG's 
como gestoras, inclusive 
disponibilizando recursos 

para tal. 

Seleção dos 
Delegados 

Sistema Online traz 
segurança para os 

selecionadores; Um grupo 
estimulando o processo 

A forma de disposição das 
informações e critérios de 
busca induzem à falta do 
panorama geral da Escola 

ou comunidade; A distância 
do CJ .  

Viabilizar momentos 
presenciais de Seleção  



 

Composição da 
Equipe COE-CJ 

Processos de Decisão e 
conversas locais 

Falta de compreenção e 
prática de decisão coletiva; 

Distência 

O processo deve ser 
acompanhado de 

atividades de 
sensibilização e 

compreensão individual e 
coletiva do Processo  

 
PRÓXIMOS PASSOS 

 
 

 - Divulgação da Delegação. 

 - Informe às escolas participantes.   

 - Organização do Encontro Preparatório para a Delegação e Acompanhantes. 

 - Informe detalhado à Delegação da programação, locais, datas e materiais 

necessários. 

 - Organização do Encontro Estadual de Juventude e Meio Ambiente. 

 

Ainda temos muito trabalho pela frente e espero que este relato ajude a avaliar, 

conversar e redirecionar esforços para as ações que são mais urgentes.  

Acredito que seja extremamente necessário um momento para afinarmos nossa 

intenção e participação II CNIJMA para que possamos otimizar os papéis de cada um e 

que isso fortaleça à todo o grupo. Principalmente porque durante um período de 

tempo, uma equipe estará em Brasília atenta para trazer de volta ao nosso estado 

cada impressão e experiência, enquanto outra equipe estará por aqui cuidando da 

nossa Juventude pelo Meio Ambiente (encontro estadual). 

E estas duas ações estão intimamente relacionadas, se nos organizarmos 

fortaleceremos mutuamente as duas atividades, se não temo que às enfraqueçamos 

por dividirmos os esforços, as vontades, as idéias. 

 

Abração cheio de coisa boa! 

     Rangel Arthur 

Vamos Cuidar do Brasil 


