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 No Fórum Mundial: 

Equipe do CRDH-RJ participou do Fórum Mundial de Direitos Humanos 2013, que aconte-

ceu de 10 a 13 de dezembro de 2013, em Brasília-DF. 

No primeiro dia do Fórum Mundial de Direitos Humanos (FMDH) foi promovido também o IV Encontro Na-

cional de Centros de Referência em Direitos Humanos.  Membros do CRDH-RJ participaram do evento, 

que contou com a presença do Secretário Nacional de  Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 

Gabriel Rocha. 

 Após a abertura oficial do Fórum Mundial, feita pela Ministra 

de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do 

Rosário, a equipe do CRDH-RJ se dividiu com o objetivo de 

acompanhar grande parte das atividades que aconteceram 

simultaneamente. 

No dia 11/12/13, a advogada Mariana Barros participou do de-

bate sobre ‘Direito à Memória, Verdade e Justiça’, em que fo-

ram abordadas as experiências dos diferentes países que pas-

saram por regimes autoritários. Na ocasião foi entregue à 

família de Arnaldo Cardoso Rocha, morto em 15 de março de 

1973, o novo laudo pericial do militante da Aliança Nacional 

Libertadora. Na época, os agentes públicos atestaram que Ar-

naldo morreu em combate com a polícia, mas o novo laudo comprova que o militante foi torturado e morto 

com dois tiros na cabeça, nos porões do Doi-Codi, em São Paulo. De acordo com o perito criminal Celso 

Nenevê, o laudo foi requisitado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) e permitiu, pela primeira vez, 

comprovar a materialidade da tortura e da execução por 

agentes públicos da ditadura. 

A ministra Maria do Rosário quebrou o protocolo, não pedindo o 

perdão oficial do Estado brasileiro aos familiares de Arnaldo, 

pois afirmou que, para ser perdoado, o Estado brasileiro pre-

cisa ser mais contundente nesta e em outras reparações. “Não 

se pode matar e depois apenas pedir perdão. Em nome do 

Estado, acredito que só poderemos ser perdoados quando     

repararmos todo este passado. Não penso que o Estado, hoje, 

mereça o perdão. Talvez algum dia",  justificou. 

 

Ainda no dia 11, Cristiana Corsini (Psicóloga do CRDH-RJ) par-

ticipou como ouvinte do Seminário do Movimento Pedagogia da Virtude, proposto pela União Planetária – 

Centro de Referência em Direitos Humanos- DF. A atividade promoveu a reflexão sobre a importância de 

se pensar a  relação entre Educação, Direitos Humanos e Cultura da Paz, encarando o entendimento so-

bre a Pedagogia das virtudes como algo vital para as relações  e direitos humanos.  (*) 

 

    Ministra Maria do Rosário, no FMDH 2013 

(Da equerda para a direita) Cristiana Corsini , Carla 

Fernandez e Mariana Barros, na mesa de apresen-

tação do trabalho sobre a ‘Casa da Morte’  



     Quem é quem 
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No último dia 17/01 o Grupo de Trabalho (GT) Casa 
da Morte promoveu a reunião de abertura dos traba-
lhos de 2014, no Centro de Defesa dos Direitos Hu-
manos de Petrópolis (CDDH). 

O GT, que realiza encontros desde setembro de 
2013, teve como pauta da primeira reunião de 2014,  
a criação de mecanismos para a efetivação da de-
sapropriação e a finalização do calendário de even-

tos que marcam a (des)comemoração dos 50 anos do Golpe da Ditadura Militar. A primeira ação 
prevista nesta agenda será um ato público, que deverá ser realizado no dia 10 de fevereiro, no 
centro da cidade de Petrópolis. 

Na ocasião estiveram presentes Carla Fernandez, Mariana Barros, ambas do CRDH-RJ, Diego 
Grossi (historiador), Juliano Patiu (estagiário da Comissão Estadual da Verdade- CEV), Fábio 
Cascardo (assessor da CEV), Caroline Faria ( da Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos -SEASDH/RJ)  e Rafael Coelho (Coordenação do CDDH– Petrópolis).                                                           

A campanha de desapropriação da Casa da Morte teve início em 2010, com o próprio CDDH-
Petrópolis, e atualmente segue em fase de negociação. 

CASA DA MORTE 

GT realiza a primeira reunião do ano e prevê ato 

público para fevereiro. 

 

 

(*) No mesmo dia, a psicóloga também participou da roda de conversa Direito à Saúde: um desabafo 

para a concretização das políticas públicas, proposto pelo Ministério da  Saúde.  Os expositores  fizeram 

um relato do histórico do Sistema Único de Saúde- SUS, oriundo de desdobramentos da Comissão Na-

cional da Reforma Sanitária e Plenária Nacional de Saúde, no período de redemocratização do país. O 

debate se concentrou nas diretrizes básicas para aprimorar o funcionamento e gerenciamento do SUS,  

discutindo, após 25 anos de existência, os princípios de Universalidade, Descentralização, Integralidade 

e Regionalização. 

 

A equipe do CRDH-RJ apresentou, no dia 12, o trabalho so-

bre a experiência do Centro de Defesa de Direitos Humanos 

de Petrópolis, com a temática Memória e Verdade. Ainda 

naquele dia, a Coordenadora Carla Fernandez e a Assistente 

Administrativa Miriam Barrutia, ambas do CRDH-RJ, estiv-

eram na roda de conversa Zero Discriminação- enfrentando a 

homolesbotransfobia. 

 

A mesa, também composta pelo deputado federal Jean 

Wyllys (PSOL-RJ) e pela militante Keila Simpson, apresentou 

os desafios para a efetivação da política para a população 

LGBT no Brasil. Foram apresentadas também, experiências 

de organismos internacionais, governos e organizações da 

sociedade civil e dos avanços dos direitos LGBT no contexto internacional. Ainda neste dia foi realizada 

a entrega do Prêmio de Direitos Humanos para o Centro de Referência de Goiânia, pelo trabalho com 

população em situação de rua. 

Fórum Mundial 

 Carla Fernandez (CRDH-RJ), Deputado federal 

Jean  Wyllys ( PSOL-RJ) e Miriam Barrutia 



REGIÃO SERRANA: Três anos após a tragédia  

P.3 Janeiro de 2014 Edição 07 

 Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis resgata a situação das famílias atingidas pe-

las chuvas de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, a partir de dados que revelam a constante 

violação de direitos. A análise e contribuição do Presidente de Honra da Instituição, Leonardo Boff,  e 

da advogada do Projeto Assessoria Jurídica, Francine Damasceno, relatam, respectivamente, o pa-

pel do homem diante da natureza, as situações vividas na época da catástrofe e o que foi feito por 

essas famílias até então.  Confira na íntegra: 

 

Três anos da tragédia na região serrana: um 

saldo de incompetência e violação de direitos 

No dia 12 de janeiro de 2014 completam 3 (três) anos 

das tragédias ocorridas na região serrana do Rio de Ja-

neiro, e o que encontramos é um saldo de incompetên-

cia e violações de direitos humanos, notadamente mora-

dia e saúde. 

Os dados oficiais afirmam que mais de 1.000 pessoas 

morreram, em consequência dos deslizamentos de ter-

ras, enxurradas e tudo mais, naquela noite fatídica. To-

davia, recebemos denúncias de que foram mais de 

5.000 mortos. Só no Bairro de Campo Grande, em 

Teresópolis, a AVIT- Associação de Vítimas de 

Teresópolis, afirma que moravam cerca de 6 mil pes-

soas e, se o bairro acabou, é incoerente contabilizar  

apenas 900 mortos em toda a cidade. 

 O Estado não efetuou as buscas necessárias, e o que 

temos é um parque fluvial macabro, construído pelo 

INEA- Instituto Estadual do Ambiente, órgão do Estado 

do Rio de Janeiro, em cima de corpos e histórias silen-

ciadas pela omissão do Estado. A situação foi denun-

ciada diversas vezes pela sociedade civil a órgãos do 

Governo Federal e Estadual, entre eles, o Ministério 

Público Federal e Estadual e a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos, sem que providências tenham sido 

tomadas. 

As casas populares para os atingidos pelas chuvas não 

ficaram prontas. Segundo o jornal Estado de São Paulo, 

foram construídas apenas 16% (966 unidades) das 

casas necessárias e prometidas (cerca de 6.000). O 

governador Sérgio Cabral afirma que o atraso é em   

consequência da falta de terrenos e do atraso nas     

desapropriações. Porém, embora já tivessem os ter-

renos, não conseguiram empresas com capacidade 

técnica para a realização das obras. Depois de três anos 

o   governo estadual anunciou essa incompetência 

técnica e declarou que vai transferir os terrenos desapro-

priados, para que o município construa.  Ou seja, após o 

repasse do terreno, o mesmo será licitado para obtenção 

de recursos, através do Programa Minha Casa Minha  

Vida. Somente a partir daí serão iniciadas as obras. O 

Estado está em vias de entregar 50 moradias  con-

struídas pelo INEA, a fim de atender as pessoas que 

foram removidas, em decorrência das obras realizadas 

no leito do rio Santo Antônio e Cuiabá. Os demais at-

ingidos terão que esperar por tempo indeterminado. 

Em Nova Friburgo foram entregues 460 apartamentos 

que, segundo a ONG Diálogos, foram construídos com 

materiais de péssima qualidade, em condições que 

mantém a população em risco de vida, já que alguns 

materiais contém isopor nas paredes, por serem in-

flamáveis. Em Teresópolis, onde se encontra uma das 

maiores demandas por moradia, nenhuma casa foi  

construída. A sociedade civil organizada tenta acom-

panhar o processo de construção, mas é impedida de 

receber inúmeras informações e vem denunciando uma 

série de irregularidades. 

O Aluguel Social, política de assistência que beneficiou 

o maior número de atingidos, sofre constantes     

denúncias de irregularidades, entre elas a de que exis-

tem muitas pessoas que foram afetadas pela chuva e 

que não obtiveram o benefício. Ou ainda, que embora 

estejam recebendo o aluguel social, não estão cadas-

tradas para o recebimento da casa popular. Foram fei-

tos diversos cadastros, por vários organismos, tais 

como a EMOP – Empresa de Obras Públicas do 

Estado, pela Casa Civil, o INEA – Instituto Estadual do 

Ambiente e a SEASDH – Secretaria de Assistência So-

cial e Direitos Humanos, mas não há intercâmbio de 

informações entre eles, o que gera estresse e insegu-

rança na população.  

Em janeiro de 2014, é possível perceber, no site da 

SEASDH, um grande corte no pagamento dos aluguéis, 

sem que o problema da moradia tenha sido resolvido. 

Na localidade de Areal foram pagos 306 benefícios em 

dezembro de 2013 e 48 em janeiro de 2014; em 

Petrópolis, 1.033 em dezembro de 2013 e, em janeiro, 

apenas 22 alugueis sociais; em Nova Friburgo foram 

1.313 aluguéis pagos em dezembro de 2013 e 54 em 

janeiro de 2014.  (**)                                                
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 Vale a pena 

                                                                                                                               

(**) já em Teresópolis pagaram 1.937 em 

dezembro, e 173 em janeiro de 2014; em São José do Vale do Rio Preto, efe-

tuaram 369 em dezembro de 2013 e, em janeiro de 2014, foram 66; em Sumi-

douro, um total de 145  em  dezembro de 2013 e  32, em janeiro de 2014.                                                                                          

O grande corte no pagamento deveria refletir o número de imóveis a serem 

entregues, mas esta não é a realidade. Na maioria das vezes são cortes arbi-

trários, que não respeitam o devido processo legal e de direito da população. 

Ademais, o derrame de dinheiro investido pelo Estado para assegurar, minima-

mente, o direito à moradia, não resolve a antiga necessidade de retirar as 

famílias das áreas de risco. Esses municípios têm grandes problemas habi-

tacionais para população de baixa renda, e os imóveis que estão disponíveis 

também ficam em áreas de risco.                                                                                     

O tempo e a ineficiência estatal na gestão das cidades fazem com que 

o desastre socioambiental vivido, transforme a vida das pessoas em uma ver-

dadeira tragédia. Os problemas sociais e de saúde humana foram potencia 

lizados pelas chuvas de 2011 e, após três anos, podemos afirmar que:             

Não existe uma política de prevenção de desastres e, muito menos, de         

reconstrução após as catástrofes. Os recursos disponibilizados pela Defesa 

Civil não atingem obras de reestruturação, e não existe outro programa para      

construção de casas populares, além do Minha Casa Minha Vida. Assim, 

quando as empreiteiras não se interessam pelo mercado, como aconteceu com 

a região serrana, a população fica em verdadeiro estado de abandono. 

O discurso ambiental é a grande mola propulsora de gastos governa-

mentais e remoção de pobres que foram atingidos pelas chuvas. A única 

política que funcionou precariamente foi a drenagem e recuperação de rios. Os 

recursos utilizados para as obras, totalmente questionáveis por outros          

profissionais, somaram até 15 vezes mais o que seria necessário para cobrir o 

déficit habitacional decorrente das chuvas de 2011. Assim, gastaram-se      

milhões com os rios, removeram pessoas sem a preocupação com o destino 

das mesmas, e não se comprometeram a resolver o problema dos afetados. 

Se existia uma vulnerabilidade socioambiental, esta foi potencializada em 2011 

e segue acumulando precariedades, que apontam para novas tragédias 

anuais. 

A solução só virá quando o ser humano for prioridade das políticas so-

ciais e o direito à moradia, à saúde, à educação e à cidade sustentável e par-

ticipativa forem direitos de todas e todos. Deve ser feita, imediatamente, uma 

inversão da política, que contemple amplos investimentos em moradia, e não 

em transferência de recursos para as empreiteiras, contemplando várias for-

mas de construções populares, priorizando a participação popular. A questão 

ambiental deve ser tratada de forma consciente, respeitando a relação do 

homem com a natureza.                                                                                                    

Três anos depois, podemos dizer que está na hora de construir uma 

política de prevenção e reconstrução pós-desastres, em que o povo seja pro-

tagonista da sua elaboração e realização. Que os recursos cheguem até o 

povo, para melhorar sua qualidade de vida, eliminando os gestores e técnicos 

que dizem saber o que fazer, mas que gastam milhões sem nada ter feito, 

deixando a população na miséria. Há que se repelir os gastos que não 

efetivem direitos, ao contrário, violam os mesmos.                                      

(Francine Damasceno– Advogada do  projeto Assessoria Jurídica– 

CDDH Petrópolis) 

QUIM, o VI: Uma analogia 

entre o esporte e a violência 

O livro de Joaquim Jorge Batista 

da Silva, lançado em 2013, che-

gou às mãos da equipe do 

Centro de Referência do Rio de 

Janeiro (CRDH-RJ) de forma 

inusitada, assim como chegam 

muitas das demandas por as-

sistência. 

A obra retrata a história de um 

menino de quatro anos que, após 

passar muito tempo em um inter-

nato, resolve percorrer o sonho 

de se tornar um atleta. 

“E para você, o que é ser um 

vencedor?. A pergunta, colocada 

no prefácio do livro auto-

biográfico, revela o objetivo do 

autor, de estimular a reflexão e 

coragem dos leitores, a partir da 

divulgação da própria experiência 

de superação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para adquirir a publicação 
acesse o facebook do autor em: 
Quim, o VI.  
https://www.facebook.com/
quimosexto  
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para você 

https://www.facebook.com/quimosexto
https://www.facebook.com/quimosexto


 

 

Devemos conhecer, escutar e respeitar a natureza 

 O cataclisma ambiental, social e humano que se abateu 

sobre as três cidades serranas do Estado do Rio de Janeiro, 

Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, no dia fatídico de 12 

de janeiro de 2011, com cerca de mil mortos,  milhares de 

desabrigados ou deslocados, com a destruição de regiões 

inteiras e um incomensurável sofrimento dos que perderam 

familiares, casas e todos os haveres tem como causa mais 

imediata as chuvas torrenciais, próprias do verão e a configu-

ração geofísica das montanhas serranas. Estas possuem  

pouca capa de solo sobre o qual cresce exuberante floresta 

subtropical, assentada sobre  imensas rochas lisas. A infiltra-

ção das águas e o peso da vegetação provocam  frequentemente deslizamentos fatais. 

 Culpam-se pessoas que ocuparam áreas de risco, incriminam-se políticos inescrupulosos que distribu-

íram à famílias pobres terrenos de risco, critica-se o poder público que se mostrou leniente e não fez o-

bras de prevenção, porque não são visíveis e não angariarem votos. Nisso tudo há muita verdade. Mas 

nisso não reside a causa principal desta tragédia avassaladora.  

 A causa principal deriva do modo como costumamos tratar  a natureza. Ela é generosa para conosco 

pois nos oferece tudo o que precisamos para viver. Mas nós, em contrapartida, a consideramos como um 

objeto qualquer, entregue ao nosso bel-prazer, sem nenhum sentido de responsabilidade pela sua pre-

servação nem lhe damos alguma retribuição tratando-a com cuidado, respeitando seus ritmos e recupe-

rando áreas degradadas. Ao contrario, tratamo-la com violência, depredamo-la, arrancando tudo o que 

podemos dela para nosso benefício. E ainda a transformamos numa imensa lixeira de nossos dejetos. 

 Pior ainda: nós não conhecemos suas leis  e sua história. Somos analfabetos e ignorantes da história 

que se realizou nos nossos lugares no percurso de milhares e milhares de anos. Não nos preocupamos 

em conhecer a flora e a fauna, as montanhas, os rios, as paisagens, as pessoas significativas que ai vive-

ram, artistas, escritores, poetas, santos, governantes, sábios e empreendedores. A escola que deveria 

repassar essa história, pois nós somos a parte mais importante dela,  não cumpre esta missão. 

 Somos, em grande parte, ainda devedores do espírito científico atrasado que considera a realidade 

apenas nos seus aspectos  meramente materiais e mecanicistas como montanhas, rios, matas, zonas 

erodidas. Mas não inclui o principal: a vida em sua diversidade, a consciência e a comunhão íntima com 

as coisas fazendo-nos sentir como partes da própria natureza.  

Sabemos hoje que o universo e a natureza possuem história. Ela está sendo contada pelas estrelas, pela 

Terra, pelo afloramento e elevação das montanhas, pelos animais, pelas florestas e pelos rios.  Qual é a 

história de nosso ecossistema serrano, de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo? Poucos sabem e nin-

guém ensina.  (***) 
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Leonardo Boff , Presidente de honra do CDDH– 

Petrópolis. 



 

 

(***) Nossa tarefa é saber escutar e interpretar as 

mensagens que essas regiões nos mandam. Os povos originários sabiam captar cada movimento das 

nuvens, o sentido dos ventos e sabiam quando vinham ou não trombas d’água.  Chico Mendes com 

quem participei de longas penetrações na floresta amazônica do Acre sabia interpretar cada ruído da sel-

va, ler sinais da passagem de onças nas folhas do chão e, com o ouvido colado ao chão, sabia a direção 

em que ia a manada de perigosos porcos selvagens. Nós desaprendemos tudo isso.  

 Com o recurso das ciências lemos a história inscrita nas camadas de cada coisa, como o faz um de 

nossos melhores geógrafos, Assiz Ab’Saber da USP. Mas esse conhecimento não entrou nos currículos 

escolares nem  se transformou em cultura geral. Antes, virou técnica para dominar melhor a natureza e 

acumular mais. Todos somos ecologicamente ignorantes. 

 No caso das cidades serranas: é da natureza local que haja chuvas torrenciais no verão. Por isso de-

vemos  contar com a ocorrência de desmoronamentos de encostas.  Sabemos que já se instalou o aque-

cimento global que torna os eventos extremos mais freqüentes e mais densos: frio demasiado e calor 

acima da média; tempos mais secos e chuvas torrenciais.  

 Conhecemos os vales profundos e os riachos que correm pela região serrana. Mas não escutamos a 

mensagem que eles nos enviam que é: não construam casas nas encostas; não morem perto dos rios e 

preservem zelosamente a mata ciliar. Os rios possuem dois leitos: um normal, menor, pelo qual fluem as 

águas correntes. E outro  maior que dá vazão às grandes águas das chuvas torrenciais. Temos que res-

peitar os dois leitos e o seu curso. Por isso nestas partes não se pode construir casas, nem pousadas, 

nem restaurantes como foi feito no Vale do Cuiabá em Petrópolis praticamente destruido.  

 Estamos pagando alto preço pelo nosso descaso e pela dizimação da mata atlântica que equilibrava o 

regime das chuvas. O que se impõe agora é escutar a natureza e fazer obras preventivas que respeitem 

o modo de ser  de cada encosta, de cada vale e de cada rio. 

 Temos a lei da responsabilidade fiscal: um  governante não pode gastar mais do que recolheu nos 

impostos. As empresas estão assumindo a responsabilidade social. Elas têm que fazer algo do bom para 

a sociedade e não apenas para os acionistas. Temos que lutar para que seja aprovada pelo  Congresso 

e sancionada pelo Executivo, uma lei de responsabilidade ambiental. Ela deve obrigar os prefeitos a cui-

dar da situação ambiental de seu município, da colocação das casas e das fábricas, do curso dos rios, 

das encostas de risco e especialmente das comunidades mais carentes que tão possuem meios próprios 

de dar sustentabilidade a suas moradias. Se não o fizer  seria responsabilizado judicialmente. Com isso 

haveria a instauração da justiça ecológica (cuidar da natureza) unida à justiça social (cuidar da popula-

ção). Seguramente haveria muito menos vítimas. 

 Só controlamos a natureza na medida em que lhe obedecemos e soubermos escutar suas mensa-

gens e ler seus sinais. Caso contrário  teremos que contar com tragédias fatais evitáveis, fruto de nossa 

ignorância e da falta de respeito pela natureza. 

(Leonardo Boff é morador de Araras e membro da Comissão Internacional da Carta da Terra) 
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EXPEDIENTE 

 

Jornalista Responsável:  

Juliana Oliveira (Mtb: 26755RJ)             

                                                                        

Contato:     

crdhpet2@gmail.com  

Rua Monsenhor Bacelar,  

400– Centro             

 Petrópolis– RJ 

22422462 / 22423913 

 

 Acesse:  

 www.cddh.org.br  

                                                                

http://www.facebook.com.br/

cddhpetropolis 
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http://www.facebook.com.br/referenciarj  

Siga o nosso perfil no facebook 

  PERFIL: Mariana Barros 

 

Na equipe do CRDH-RJ desde fevereiro de 

2012, a advogada e mestranda em Sociologia e 

Direito na UFF  se concentra na pesquisa sobre 

políticas públicas para a justiça, memória e ver-

dade. Petropolitana e mãe de duas meninas,   

Clara (7) e Giovanna (5), Mariana tem 32 anos 

de idade e oito de trabalho profissional na área 

do Direto.  

Antes de ingressar no projeto do CDDH- Petró-

polis, ela já trabalhou em escritórios de advoca-

cia e em uma ONG, realizando a defesa técnica 

de crianças e adolescentes. Através do CRDH-

RJ Mariana participa de todas as ações promovidas pelo projeto, mas se con-

centra na defesa jurídica de direitos humanos, a partir do aconselhamento e 

orientação.   

Dotada de uma oratória firme e apaixonada, a advogada que faz parte da e-

quipe há quase dois anos, também integra o Grupo de Trabalho (GT)  Casa 

da Morte e participa de reuniões  e debates sobre o  tema em outros núcleos. 

Hoje, em meio à pesquisa sobre a justiça de transição e o trabalho realizado 

no CRDH-RJ, Mariana acredita que está no lugar certo. “Acho que o Centro de 

Referência veio, principalmente, para promover o   conhecimento sobre os 

direitos humanos aqui na região, e esse trabalho interdisciplinar que realiza-

mos aqui amplia, justamente, a possibilidade de ter essa percepção. Na advo-

cacia você também desenvolve um olhar para a questão dos Direitos Huma-

nos, mas aqui a atuação é voltada para a  orientação jurídica da população. 

Nós devemos mostrar para as pessoas que o Estado presta determinados 

serviços e que  nós devemos buscá-los. É preciso acabar com esse estigma 

de que só porque é público é ruim e só   conhecendo os serviços o cidadão 

pode   exigir a qualidade da prestação... Eu me realizo, porque acredito que a 

minha vocação é mostrar para as pessoas quais são os deveres do Estado e 

os direitos delas, sempre, é claro, na perspectiva de conceder autonomia aos 

usuários.”, conclui. 

Quem é Quem 


