
 

1 

 
Boletim 1236/2017 – Ano IX – 26/06/2017 

 
 

 
 

MAN suspende redução de jornada  
 
Por Marli Olmos 
O fluminense Ronaldo Rodrigues da Silva é funcionário da MAN, fabricante dos caminhões 
Volkswagen, há 14 anos, mas ficou afastado durante um ano porque não havia trabalho 
para ele na fábrica.  
 
Em abril ele voltou ao batente, mas o ritmo de produção ainda não estava a plena carga.  
 
A cada duas semanas todos os operários tinham folga às sextasfeiras. Na semana 
passada chegou a boa notícia: depois de dois anos de afastamento temporário de pessoal 
e reduções de jornadas, a partir da semana que vem ninguém mais terá folga forçada na 
MAN.  
 
As encomendas começaram a aparecer em Resende (RJ), onde 3,5 mil trabalham no 
complexo que engloba a linha da MAN e seus principais fornecedores.  
 
"Entramos num novo patamar (de vendas) e não vejo motivo para isso mudar; estou quase 
convencido de que começa a haver um descolamento entre a atividade econômica e a 
crise política", afirma Roberto Cortes, presidente da MAN na América Latina.  
 
As exportações também ajudam. Com a crise interna, a participação das vendas externas 
dobraram e hoje representam 30% da produção da MAN.  
 
A indústria de caminhões ainda está longe de reviver os bons tempos. A ociosidade nas 
fábricas beira 70% e mesmo a MAN, que agora acelera o ritmo, opera com só um turno. 
Em 2012 eram três. Outras montadoras mantêm trabalhadores afastados ou jornadas 
reduzidas.  
 
Em toda a indústria automobilística há 10,3 mil trabalhadores envolvidos nesses 
programas, segundo a Anfavea, a associação do setor. Desse total, 2,7 mil estão 
afastados, por meio de "layoff", e 7,6 mil estão no Programa SeguroEmprego (PSE), o 
antigo PPE, usado para reduzir jornada.  
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Mas o fato de uma das maiores fabricantes de caminhões e ônibus encerrar os programas 
de afastamento de pessoal e redução de jornada a partir de julho renova o entusiasmo 
num setor que entre 2011 e 2016 viu seus volumes de produção caírem mais de 70%.  
 
 
As vendas de caminhões de todas as marcas no Brasil, lembra Cortes, saíram da média 
diária de 130 unidades em janeiro para 231 nos últimos dias. Segundo o executivo, o 
modelo de negócio das transportadoras em geral não sustenta caminhões velhos.  
 
"As empresas são obrigadas a voltar às compras", afirma. Segundo ele, as encomendas 
que a MAN tem recebido não vêm de vários setores.  
 
Um sentimento de alívio tomou conta dos operários da fábrica, em Resende (RJ), quando 
os chefes chegaram com a notícia do fim do PSE. "Estávamos todos muito apreensivos", 
diz Ronaldo, pai de uma menina de 10 anos e um menino de sete.  
 
Durante o tempo em que ficou afastado, em "layoff", de abril de 2016 a abril deste ano, seu 
salário não diminuiu porque a empresa complementava a remuneração do "layoff", 
sustentado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mas o medo de 
perder o emprego o perseguia.  
 
Aos 37 anos, Ronaldo é controlador de produção. Ele é encarregado de liberar os 
caminhões prontos, no fim da linha de montagem. Morador em Volta Redonda, a 40 
minutos de Resende, ele trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) antes de ir 
para a MAN.  
 
Durante o "layoff" frequentou cursos obrigatórios para quem entra nesse programa. 
Frequentou aulas de motores a diesel.  
 
No curso, conta, os afastados também recebiam notícias da fábrica sobre como estava o 
mercado de caminhões. E sobrou tempo, ainda, diz, até para aprender um pouco mais de 
afazeres domésticos.  
 
Mas nem todos têm história feliz para contar. Um funcionário da General Motors de São 
José dos Campos (SP), que pede anonimato, está no segundo layoff. O primeiro foi entre 
março e agosto de 2015.  
 
No início do mês começou outro. Com perda de parte do salário, ele cortou gastos, como 
TV a cabo. Com mais tempo livre, ao invés de pagar a perua escolar ele leva o filho para a 
escola na garupa da moto. A GM não comenta sobre programas de afastamento.  
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Há casos mais tristes, como o de um trabalhador da Ford de São Bernardo do Campo 
(SP), que pede para não ser identificado. Ele está afastado da fábrica há mais de dois 
anos, num sistema de "layoff", que tem sido renovado pela montadora.  
 
O operário diz que entrou em depressão e o afastamento do trabalho lhe trouxe vários 
problemas, entre os quais, o fim do casamento. A Ford informa que tem 500 trabalhadores 
em "layoff" hoje.  
 
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, diz que esses 
instrumentos ajudaram a evitar demissões. "Defendemos até que o PSE e o 'layoff' se 
transformem em política de Estado", diz.  
 
Santana prevê que os afastamentos de pessoal tendem a diminuir. Ele teme, porém, que 
isso traga mais demissões.  
 
Segundo seu raciocínio, o uso prolongado dessas ferramentas, há mais de dois anos, 
pode levar as empresas a desistir da ideia de segurar a mao de obra especializada: "A 
lógica patronal é dizer: 'segurei até determinado ponto, mas a crise se alongou'".  
 
Segundo Santana, na fábrica da Volkswagen em São Bernardo praticamente todos os 
horistas passaram por "layoff" nos últimos meses. A redução da jornada, por meio de PSE, 
ainda é usada na companhia.  
 
A MercedesBenz, que produz caminhões e ônibus em São Bernardo, informou que tem 
120 empregados em suspensão temporária. Segundo a empresa, a medida vai até 
dezembro. Tanto Volks como a Mercedes abriram programas de demissão voluntária no 
ano passado.  
 
Cada uma eliminou entre 1,4 e 1,5 mil postos de trabalho por meio de planos que 
ofereceram generosas gratificações adicionais aos voluntários.  
 
A MAN também fechou 450 vagas por meio de PDV. Mas as perspectivas mudaram. 
Ronaldo terá menos tempo para os afazeres domésticos que diz ter aprimorado no tempo 
do "layoff", como cozinhar e passar roupa. Mas ele não se importa.  
 
Embora o trabalho na fábrica possa ser ainda mais duro, é um alívio voltar. 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 26/06/2017) 
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FGTS via seguro-desemprego é cogitado 
 
- O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu em entrevista à imprensa na última sexta-
feira, que existem estudos dentro do governo para o uso do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) como seguro-desemprego. "Isto é algo que está em discussão. Não tem uma 
definição, está em fase inicial", disse ele, falando que tanto a Fazenda como o Planejamento estão 
tocando a questão. A ideia é reter parte do FGTS para bancar o seguro-desemprego de 
trabalhadores demitidos sem justa causa. Neste momento, Meirelles disse que "não é produtivo" 
ficar comentando detalhes deste tipo de medida. Passando pelas áreas técnicas e chegando ao 
nível dos ministros, ela será analisada e vai se tomar uma decisão, observou. "Esta proposta não 
chegou com números", disse ele, destacando que tomou conhecimento do conteúdo pela imprensa 
e pouco sabe dos detalhes técnicos da proposta. Meirelles disse que há diversas medidas em 
discussão em Brasília para tentar estimular a economia, muitas em nível embrionário. "Algumas 
ainda não subiram para um nível em que podemos analisar e dizer se vamos seguir em frente ou 
não", ponderou o ministro. 
 
Em nota, a Força Sindical considera um verdadeiro confisco o fato de o governo pretender reter 
parte do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) dos trabalhadores demitidos sem justa 
causa. "Vale ressaltar que a direção da Central também pretende entrar com ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra esta nefasta medida, caso a mesma seja implantada", disse a central 
em seu comunicado. "Não podemos permitir que o trabalhador tenha seu dinheiro retido 
justamente quando mais precisa, ou seja, quando desempregado. A ideia demonstra uma total e 
clara falta de sensibilidade social por parte dos tecnocratas do Ministério", argumentou a entidade 
que reúne sindicatos. Segundo a nota divulgada, a medida coloca em risco um direito social de 
todos os trabalhadores brasileiros, e isto é muito perigoso. "O FGTS é um patrimônio dos 
trabalhadores, e como tal tem de ser preservado", complementou a central sobre essa utilização 
alternativa do Fundo de Garantia. 

Investimentos do BNDES 

Meirelles, minimizou críticas sobre o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) terá no governo Temer. Meirelles afirmou que o novo presidente da instituição, o 
economista Paulo Rabello de Castro, está "disposto a cumprir as suas responsabilidade e fazer 
com que o BNDES tenha o papel que deve ter numa retomada de crescimento do País". Meirelles 
disse a jornalistas que a ex-presidente do BNDES Maria Silvia Bastos "fez grande trabalho de 
reestruturação. (Ela) preparou o banco para a retomada do crescimento", disse o ministro. A 
executiva deixou o banco no final de maio em meio a críticas do setor empresarial e de políticos de 
que o crédito do BNDES estava travado. /Estadão Conteúdo 

 
(Fonte: DCI – 26/06/2017) 
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Mudança metodológica do IBGE superestima salário de  
doméstico 
 
ÉRICA FRAGA DE SÃO PAULO 
MARIANA CARNEIRO DE BRASÍLIA 
Após um salto expressivo verificado em janeiro, que pode ter sido decorrente de 
atualização metodológica feita pelo IBGE, as vendas do varejo no Brasil entraram em uma 
trajetória de altos e baixos. 

Desde então, os atritos entre economistas e o instituto de estatística sobre o assunto 
perderam fôlego. 

Mas isso não significa que a novela esteja encerrada. 

Em relatório divulgado a clientes, o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore 
apontou divergência nos dados do comércio em Santa Catarina, que desde fevereiro se 
descolaram do comportamento observado no resto do país. 

Segundo a consultoria do economista, as vendas em Santa Catarina estão 10% acima do 
nível de 2014, situação que não se repete em nenhum outro Estado. "Não posso dizer se 
existe um erro, mas, das duas uma, ou Santa Catarina volta para uma média parecida com 
a do Brasil ou o Brasil sobe e cresce como Santa Catarina, o que seria surpreendente", 
disse Pastore. 

O relatório ressalta que, embora o mercado de trabalho catarinense tenha se deteriorado 
menos do que no resto do país, os salários reais no Estado estão no mesmo nível de 2014 
e o volume de crédito continua abaixo do patamar de três anos atrás. 

Para Bráulio Borges, embora ruídos sejam parte do aprimoramento das pesquisas, se eles 
se tornam frequentes, "podem gerar desconfiança sobre as estatísticas". 

O IBGE nega que a qualidade dos dados tenha sido prejudicada nas revisões 
metodológicas. 

Mas, após a divergência sobre pesquisas atualizadas recentemente, o instituto informou 
que vai alterar a maneira como informa os usuários das estatísticas sobre mudanças. 
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Antes, as notas técnicas eram divulgadas 30 dias antes da revisão. Agora, o fará com 60 
dias de antecedência. 

Segundo Claudio Crespo, diretor de pesquisas do instituto, ainda que as notas sejam a 
maneira mais formal de comunicação, o contato com economistas e acadêmicos é aberto. 
"Há telefonemas, seminários e reuniões para discussão de temas." 

INFLAÇÃO  

Nem sempre a comunicação prévia evita divergências. Uma mudança que tem gerado 
questionamentos, embora discutida anteriormente, é a forma como as variações dos 
salários de domésticos é incluída no IPCA, índice oficial de inflação. 

Antes, os rendimentos da categoria -que representa 3,5% da população ocupada- eram 
calculados mensalmente a partir da PME (Pesquisa Mensal de Emprego). Mas a Pnad 
Contínua, que substituiu a PME, é trimestral. 

O IBGE resolveu a questão passando a considerar na estimativa do IPCA que os salários 
dos domésticos oscilam todos os meses seguindo a variação do salário mínimo. 

O problema é que, em meio à crise e ao desemprego elevado, os rendimentos da 
categoria não subiram tanto assim, e a inflação pode estar sendo superestimada. 

A oscilação dos salários dos domésticos no IPCA foi de 9% nos 12 meses encerrados em 
maio, ante 4,93% captados por outro índice de preços calculado pela FGV. 

Segundo cálculos de Borges, da LCA Consultores, se essa divergência não existisse, o 
IPCA de 2016 teria subido 6,15% -e não os 6,29% divulgados oficialmente. 

A questão pode acabar reverberando no próprio cálculo do salário mínimo -baseado na 
inflação. Isso, por sua vez, tem efeito negativo sobre as contas do governo, que paga 
aposentadorias e benefícios indexados ao mínimo. 

O IBGE disse que estuda uma forma de voltar a calcular os salários dos domésticos. 

Segundo Crespo, com a mudança nas pesquisas, houve uma "limitação pragmática", uma 
vez que o dado mensal deixou de ser estimado. Mas ele afirma que, com a evolução da 
Pnad Contínua, prevista para os próximos anos, será possível voltar a produzir a 
informação necessária para o cálculo da inflação. "Estamos fazendo estudos sobre como 
captar essa informação", disse. (EF E MC)  
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Crise amplia casos de afastamento do trabalho por a nsiedade 
 
LAÍS ALEGRETTI e NATÁLIA CANCIAN DE BRASÍLIA 
Medo em relação ao futuro, palpitações, insônia, falta de ar, sensação de paralisia. 

Situações assim, que descrevem alguns dos sintomas de ansiedade, têm levado mais 
pessoas a ficarem afastadas do trabalho. 

Dados da Secretaria de Previdência mostram que as concessões de auxílio-doença por 
transtornos de ansiedade cresceram 17% em quatro anos —passaram de 22,6 mil, em 
2012, para 26,5 mil em 2016. 

Neste período, as despesas com o benefício à União foram de R$ 1,3 bilhão. 

A ansiedade já responde por dois em cada dez afastamentos por transtornos mentais e 
comportamentais, categoria que também abrange a depressão, transtornos bipolares, 
esquizofrenia e problemas relacionado ao uso de drogas, por exemplo. 

Fica, assim, atrás apenas de depressão, que responde por com três em cada dez 
concessões desse tipo de benefício. O auxílio-doença é previsto para segurados do INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade Social) acometidos por doenças e incapazes de 
continuar o trabalho. 

O alto volume de afastamentos por transtornos mentais tem chamado a atenção de 
médicos, defensores públicos e representantes do governo. 

"Antes, o número de ações por causas ortopédicas era absurdo. Agora, o de ações por 
transtornos mentais tem crescido, a ponto de ser quase já a metade", relata Isabela 
Simões, defensora pública da União que atua na área previdenciária há nove anos. 

Para especialistas, alguns fatores explicam o aumento. Entre eles, estão a crise 
econômica e a maior conscientização sobre transtornos como a ansiedade, o que colabora 
para a busca por diagnóstico e tratamento. 

"Doenças psiquiátricas menores, em que o stress ambiental é um fator para 
desencadeamento, aumentam em época de crise econômica, porque aumenta a 
insegurança. E aí entra depressão e crise de ansiedade", afirma o psiquiatra Márcio 
Bernik, coordenador do ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria da USP. 

A ansiedade, segundo ele, é mais comum que a depressão, mas é menos diagnosticada. 
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"É desafiador enfrentar a temática do transtorno mental porque ele é subjetivo. Há essa 
dificuldade do ponto de vista do diagnóstico, do tratamento e da perícia", diz o 
subsecretário do Regime Geral de Previdência Social, Benedito Brunca. 

Bernik, no entanto, explica que a incapacitação profissional é um dos fatores que ajuda a 
diagnosticar quando a ansiedade é uma doença. "Não é branco e preto. O que vai 
determinar se é uma doença ou não é o sofrimento excessivo e prejuízo funcional", diz. 

Hoje, transtornos mentais e de comportamento são o terceiro maior motivo de afastamento 
do trabalho. Os dois primeiros são lesões e doenças do sistema osteomuscular, como 
dores nas articulações. 

SEM VOLTAR  

"Comecei a ser muito pressionado, e quando vi, estava doente", conta o bancário Webert 
Maciel, 28. Segundo ele, a situação começou após ter sido alvo de assédio moral na 
empresa onde trabalhava. 

"Tinha pânico de sair de casa. Passava cinco dias sem dormir e comecei a desmaiar", 
relata. "Fui suportando, suportando, e quando vi, estava com depressão profunda". 

Mesmo com laudo de três médicos e dois psicólogos, ele conta que teve que recorrer à 
Justiça para comprovar no INSS que o quadro tinha ligação com o trabalho. 

O diretor da ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social), 
Francisco Eduardo Cardoso Alves, diz que, em geral, é mais simples associar ao trabalho 
casos de afastamento por lesões ou fraturas, por exemplo. 

"Nós conseguimos definir que naquele momento a pessoa está incapaz para executar o 
trabalho que ela faz, mas daí a associar [transtorno mental] ao trabalho é mais complexo, 
devido à natureza da doença", diz. 

João Silvestre Silva Júnior, diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, diz 
que os empregos com cobranças exageradas e metas abusivas colaboram com a alta dos 
casos de ansiedade. 

Em muitos casos, diz, o trabalhador "esconde" o diagnóstico ou evita procurá-lo, por medo 
de perder o emprego. 
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Afastada do trabalho há um ano depois de diagnosticar o problema, Daili Bilharva, 42, 
ainda não consegue pensar em retomar a função de auxiliar de serviços gerais em uma 
empresa em Porto Alegre. 

"Só de pensar, fico desesperada", diz. 
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Fies vai prever desconto de salário assim que deved or tiver 
emprego 

MÔNICA BERGAMO - COLUNISTA DA FOLHA 
O governo de Michel Temer (PMDB) deve lançar nesta semana as novas regras para o 
Fies, o financiamento estudantil de universitários. 

Uma das propostas para diminuir a inadimplência é que o estudante recém-formado, assim 
que arrumar um emprego, tenha descontado de seu salário a parcela que deve ao banco 
que financiou seus estudos por meio do programa. 

A empresa, ao reter os impostos que o trabalhador tem que pagar ao governo, reteria 
também a parcela do Fies. O modelo seria o mesmo do crédito consignado. 

Profissionais liberais também estariam obrigados a saldar o financiamento com o 
pagamento de impostos. 

O modelo foi inspirado no que existe hoje na Austrália. A medida garantiria às instituições 
financeiras o retorno do dinheiro, baixando a inadimplência e, portanto, o custo do 
empréstimo. 
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A ideia do governo é que os juros se mantenham no mesmo patamar nos empréstimos do 
Fies. Conforme reportagem da Folha  mostrou, o governo prevê também o fim do prazo de 
carência para que estudantes beneficiados iniciem o pagamento da dívida. 

Hoje, o aluno faz o curso universitário enquanto o governo paga para a instituição de 
ensino. Ao terminar a faculdade, ele tem um ano e meio para começar a quitar as parcelas 
do financiamento. 

As alterações devem afetar tanto as condições para alunos como para instituições de 
ensino superior particulares. O fundo que funciona como um fiador de parte da 
inadimplência dos estudantes também sofrerá mudanças. 

O aluno, por sua vez, já saberá o 
valor total da dívida assim que firmar 
o contrato. Atualmente o 
financiamento é atualizado a partir 
do reajuste de mensalidades. 

Desde 2016 a área econômica do 
governo comanda proposta de 
revisão do programa. O Fies foi 
criado em 1999, mas a partir de 
alterações feitas em 2010, que 
facilitaram as condições de acesso, 
o número de contratos e os gastos 
dispararam. Hoje, há 2,3 milhões 
beneficiados. 

ATRASOS  

A inadimplência do Fies atingiu 53% dos contratos em fase de pagamento no fim do ano 
passado, como a Folha  revelou em janeiro. Quase 30% do total tinham atrasos de mais de 
um ano. O nível é similar levando em conta apenas contratos firmados a partir de 2010 e já 
em fase de amortização. Dos 172 mil contratos nessa situação, 50% estavam atrasados -
20% em mais de um ano. Só em 2016, o governo gastou cerca de R$ 30 bilhões entre 
custos com mensalidades e subsídios.  

 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 26/06/2017) 
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DECISÕES 
 

Tribunais mantêm desoneração da folha  
 
Por Adriana Aguiar 
liminares para empresas continuarem no regime de desoneração da folha de salários até 
31 de dezembro. O programa foi extinto pela Medida Provisória (MP) 774 e a partir de 1º 
de julho a maioria dos setores terá que voltar a recolher a contribuição previdenciária pelo 
sistema tradicional  a folha de salários.  
 
Essas são as primeiras liminares que se têm notícias concedidas em segunda instância. 
Atualmente, há liminares em primeira instância a favor de empresas em pelo menos três 
Estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal. Há 
também decisões contrárias a contribuintes.  
 
Instituída em 2011, a modalidade de pagamento previu para determinados setores a 
contribuição em percentual entre 1,5% e 4,5% sobre o faturamento bruto  Contribuição 
Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) , e não mais 20% sobre a folha de salários. A 
mudança foi benéfica para grande parte dos contribuintes.  
 
O principal argumento apresentado nas ações judiciais é o de que a própria Lei nº 12.546, 
que instituiu a desoneração da folha, prevê no artigo 9º, parágrafo 13, que a opção é 
irretratável e para todo o anocalendário. Assim, as empresas argumentam que o fim do 
regime, previsto para ocorrer em julho, atenta contra a segurança jurídica e a boafé.  
 
No caso julgado pelo TRF da 4ª Região, o desembargador federal Amaury Chaves de 
Athayde conceder liminar para uma empresa de informática e software. Para ele, haveria 
risco de dano grave com a alteração da base de cálculo já no dia 1º de julho.  
 
Segundo a decisão, "a alteração abrupta da forma de recolhimento da contribuição 
previdenciária, ainda que não viole a anterioridade mitigada, representa, a meu ver, 
flagrante inobservância à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à boafé 
objetiva do contribuinte, princípios esses que são balizas, como dito, à integridade do 
sistema tributário".  
 



 

13 

O advogado da empresa, Rafael Bello Zimath, do escritório Silva, Santana & Teston 
Advogados, afirma que a liminar foi bem detalhada e se aprofundou no tema, o que deve 
ser confirmado na decisão de mérito. A liminar havia sido negada em primeira instância.  
 
Para ele, apesar de não haver uma posição homogênea no Judiciário, há grandes chances 
da tese prosperar porque a jurisprudência já caminhou no sentido de que as regras são 
anuais para a opção pelo lucro real ou lucro presumido, o que seria uma discussão 
semelhante. "Agora as ações devem assegurar esse direito às empresas", diz.  
 
No TRF da 3ª Região, o desembargador federal Souza Ribeiro deu uma tutela antecipada 
a favor de uma empresa do setor eletroeletrônico. Segundo a decisão a opção seria 
"irretratável para o anocalendário" e a modificação ou revogação do prazo de vigência da 
opção "atenta contra a segurança jurídica".  
 
O advogado da companhia Denis Chequer Angher, do Angare Angher Advogados, afirma 
que a MP não poderia revogar esse direito no curso do exercício, já que a opção é anual e 
irretratável. Ele diz que teve que recorrer ao TRF porque em primeira instância o juiz 
apenas considerou que a MP deu os 90 dias para os contribuintes se adaptarem.  
 
De acordo com Angher, em função dessas medidas judiciais, o relator da MP 774, que 
tratou da revogação da desoneração da folha de salários, senador Airton Sandoval 
(PMDBSP), já cogita alterar o texto para que seus efeitos só comecem a valer a partir de 
1º de janeiro.  
 
Outra alteração proposta pelo relator seria a manutenção do regime para alguns setores, 
como tecnologia da informação (TI) e tecnologias da informação e comunicação (TIC), call 
center, projeto de circuitos integrados, couro, calçado e confecção/vestuário. O projeto de 
lei de conversão tem que ser aprovado a princípio até o fim de julho.  
 
Procurada pelo Valor, a Receita Federal informou que não iria se manifestar 
 
 
 
 
 


