
PEP/2011 – 1ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO 

 
 
 

 
1ª QUESTÃO (Valor 6,0) 

 

 

 Analisar a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), nos campos político 
e econômico, concluindo sobre as medidas adotadas pelos governos dos países signatários visando otimizar o 
processo de integração regional na América do Sul. 

 
  1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 

Ideias 
Complementares

. 
Não elaboração da introdução de forma abrupta.  

M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 
M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.  

M8 Realização da comparação ao longo do desenvolvimento.  

De forma dedutiva.  

Limitando-se a resumir.  

 
Desenvolvimento 
Compreensão 

do nível de 
desempenho M9 Elaboração das 

conclusões parciais. 
Não elaborou as conclusões parciais.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M10 

Durante o desenvolvimento, 
comparou os objetos 

obedecendo aos mesmos 
referenciais. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Digressão de até 3 ideias.  M11 

Atendimento das 
condicionantes de 
desenvolvimento. Digressão de mais de 3 ideias.  

Totalmente.  
Até 3 incidências sem ligação.  M12 

Comparação das ideias 
com ligação de causa e 

efeito. Mais de 3 incidências sem ligação.  
Totalmente.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M13 Dividiu o todo em partes 
coerentes. Pelo menos uma parte não está coerente com o todo.  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 
M14 Retomada da ideia central.  

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 
 

 
Parcialmente com as ideias essenciais e limitou-se a resumir. 

 
 M15  

Elaboração da 
síntese, 

reforçando as 
conclusões 

parciais. Não elaborou a síntese.  

M16 Atendimento à imposição do problema.  
Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução ou no 

desenvolvimento. 
 

Na conclusão, pelo menos uma das ideias não tem suporte na 
introdução ou no desenvolvimento. 

 M17 

Conclusão 
apenas sob 

aspectos 
desenvolvidos 

(lógica). Na conclusão, mais de uma ideia não tem suporte na introdução ou 
no desenvolvimento. 

 

Conclusão 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M18 Elaborou o parágrafo conclusivo.  
 

GEOGRAFIA 
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MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

2. CONHECIMENTO 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - INTRODUÇÃO Obs 

C1 

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) 
corresponde a união de doze países sul-americanos e tem por finalidade a promoção 
do desenvolvimento da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações 
visando a integração regional. 

 

C2 

A IIRSA surgiu efetivamente com a reunião de Chefes de Estado, a “Cúpula de 
Presidentes da América do Sul”, ocorrida em agosto de 2000, na cidade de Brasília, 
sendo composta pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, 
Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. 

 

C3 

A IIRSA define os EIDs (Eixos de Integração e Desenvolvimento) como franjas 
multinacionais do território onde se concentram espaços naturais, assentamentos 
humanos, zonas produtivas e fluxos de comércio, sobre os quais os investimentos em 
infraestrutura ajudarão a criar novas oportunidades de desenvolvimento sustentável 
para seus habitantes.  

 

C4 
A IIRSA também é formada por instituições financeiras multilaterais como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA). 

 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - DESENVOLVIMENTO Obs 

 a. Campo Econômico  

C6 
Criação de uma rede eficiente de transportes entre a bacia amazônica e o litoral do 
Pacífico - o eixo do Amazonas (Colômbia, Peru, Equador e Brasil) - com vista à 
exportação de bens e serviços. 

 

 
C7 

Formação do eixo interoceânico central (Sudeste brasileiro, Paraguai, Bolívia, norte do 
Chile e sul do Peru) para exportar produtos agrícolas e minerais brasileiros e bolivianos 
pelo Pacífico. 

 

C8 Estabelecer, através do eixo Peru-Bolívia-Brasil, o redirecionamento do fluxo das 
exportações agrícolas brasileira para o Pacífico. 

 

C9 
Integração dos transportes fluviais e o incremento na oferta de energia hidrelétrica na 
América do Sul por meio do eixo da Hidrovia Paraguai-Paraná (sul e sudoeste do 
Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai). 

 

 
C10 

Estabelecer através do corredor de transporte conhecido como Escudo Guiana 
(Venezuela, Guiana, Suriname e extremo norte do Brasil) o aperfeiçoamento da rede 
rodoviária regional. 

 

C11 Possibilitar, através do eixo Mercosul-Chile (Brasil, Argentina, Uruguai e Chile) a 
integração energética, com ênfase em gasodutos e na construção de hidrelétricas. 

 

C12 Implementação da integração energética dos países andinos, com destaque para a 
construção de gasodutos ente a Venezuela, a  Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia.  

 

C13 
Proporcionar a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade mediante a 
inovação e a geração de conhecimento em centros de ciência e tecnologia (C&T) na 
América do Sul.  

 

C14 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 Conclusão Parcial   

 

As principais medidas econômicas da IIRSA estão pautadas no estabelecimento de 
Eixos de  Integração e Desenvolvimento (EID) que são elementos indutores da 
sustentabilidade econômica da América do Sul, aumentando a eficiência dos 
transportes e a competitividade nos processos produtivos.  

 

 b. Campo Político  

C15 Estabelecer ações políticas objetivando a convergência normativa, compatibilizando 
entre os Governos as regras que regem as atuações da iniciativa privada.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

C16 Oportunizar a convergência dos programas governamentais na área de infraestrutura 
(transporte e energia) entre os países componentes da IIRSA.. 
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C17 
Criar ações governamentais específicas para estimular o desenvolvimento de sub-
regiões (Andina, Platina, Caribe, etc) nas áreas de tecnologia da informação e 
comunicação. 

 

C18 Criação de Comissão Interministerial para a Integração da Infraestrutura Regional da 
América do Sul com o papel de articular as ações governamentais nessa área.  

 

C19 
Uso do princípio do regionalismo aberto contemplando a necessidade de reduzir ao 
mínimo as barreiras internas ao comércio, os gargalos na infraestrutura e nos sistemas 
de regulação e operação. 

 

C20 
Fiscalização, por parte dos órgãos que compõem a IIRSA, sobre o cumprimento das 
exigências, dentro dos padrões internacionais, de sustentabilidade ambiental e social 
das obras promotoras da integração regional. 

 

C21 Criação, por lei, de fundos destinados a prover recursos necessários à integração dos 
sistemas de transporte e energia em âmbito regional. 

 

C22 Favorecimento da circulação política, isto é, da ligação dos centros do Poder da IIRSA 
com as áreas sob sua jurisdição na América do Sul. 

 

C23 
Coordenação nacional da IIRSA através da estratégias políticas com relação à 
coordenação dos planos, marcos regulatórios, regulamentação e questões 
institucionais.  

 

 Conclusão Parcial   

C24 

Os governos dos países que compõem a IIRSA tem implementado uma política comum 
que viabiliza a inserção da América do Sul na economia globaliza de modo 
absolutamente coerente com a lógica de desenvolvimento regional a fim de colocá-la 
entre os centros dinâmicos do capitalismo mundial.  

 

C25 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS - CONCLUSÃO Obs 

C26 
Os governos dos países que compõem a IIRSA, nos campos político e econômico, vêm 
adotando medidas que contribuem positivamente para a integração dos modais de 
transporte e da infraestrutura energética Sul-Americana. 

 

C27 A ligação entre os países Sul-Americanos solidifica os laços políticos entre a chamada 
América Andina e os Países que compõem o Mercosul. 

 

C28 

A criação de eixos ou corredores contribui para que a  América do Sul seja concebida 
como um espaço geoeconômico dentro do qual é preciso reduzir ao mínimo as barreiras 
internas ao comércio e os gargalos na infraestrutura nos sistemas de regulação e 
operação que sustentam as atividades produtivas de escala regional. 

 

C29 
Pretende-se que a abertura comercial facilite a identificação de setores produtivos de 
alta competitividade global e que a integração econômica da América do Sul permita 
reter e proteger a economia regional das flutuações nos mercados globais. 

 

Conclusão 
 

Algumas 
ideias 

C30 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

   3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou 
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias e/ou
a excessivas contradições. 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível,
embora fragmentado, com má articulação de ideias. Há 
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e 
lógica global, mas registram dificuldade de compreensão 
localizada. 

 
(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas 
de modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto 
inteiro se caracterizar por uma grande 
incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  sem 
contradições, no qual todas as  ideias apresentadas  são
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor. 

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez 
do pensamento, facilita a pronta percepção e 
jamais obriga o leitor a retornar para 
entender melhor alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.  
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C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na (quase) 
totalidade do texto. 

 

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.  

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto 
vai direto ao ponto, desenvolve-se de 
maneira sóbria e retilínea e evita divagações 
inúteis, muitas vezes propositais (expediente 
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe 
conferir qualidade). O exagero da objetividade 
leva ao laconismo, comprometendo a clareza, 
ou redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na exposição das 
suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão 
intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de 
elementos coesivos: pronomes, conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos coesivos, 
gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  
E3: Concordância.  

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  
 

EXPRESSÃO ESCRITA - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

MENÇÃO OBITIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

2ª QUESTÃO (Valor 4,0) 

Apresentar as medidas adotadas no setor de educação, durante o governo do Presidente Lula, que 
contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. 

 
  1. MÉTODO 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 
M1 Abordagem da ideia central.  
M2 Delimitação do espaço.  
M3 Delimitação no tempo.  

Preparação correta para o desenvolvimento.  
M4 Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta.  
M5 Ligação com o desenvolvimento.  

Introdução 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 
M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.  

Em todas as premissas.  

Não apresentou até 3 premissas.  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 
M8 

Justificativa das premissas 
segundo as 

condicionantes (ligação de 
causa e efeito) Não apresentou mais de 3 premissas.  

Todas.  
4.  
3.  
2.  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 

correto 

M9 Identificação das 
premissas. 

1.  
 

MÉTODO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  
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   2. CONHECIMENTO 

PARÂMETRO 
IDEIA

S ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs 

C1 
O governo brasileiro vem adotando, nos últimos oito anos, um conjunto de medidas 
no campo da Educação que propiciaram a melhoria do padrão de desenvolvimento 
nacional. 

 

C2 
No contexto dos marcos legais brasileiros, o direito à educação é garantido pela 
Constituição Federal de 1988. 

 

 
C3 

O sistema educacional brasileiro é responsabilidade direta do Ministério da 
Educação (MEC), o braço do poder Executivo Federal encarregado de direcionar 
investimentos, implementar política públicas e definir normas gerais de ação dos 
Estados e Municípios no campo da educação. 

 

C4 
São sensíveis as diferenças entre o campo e a cidade quando o assunto é o 
acesso da população à educação de qualidade. 

 

 
 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs 

C6 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

C7 
È uma iniciativa baseada, dentre outras, no investimento em processos de formação 
continuada de professores, na construção de creches e pré-escolas, na criação de 
bolsas de estudo para jovens de até 17 anos e família com baixa renda, etc. 

 

C8 O Programa Brasil Alfabetizado.  

C9 

È baseado na distribuição de obras entre alunos oriundos da educação de jovens, 
adultos e idosos para incentivar a leitura e enfrentar a taxa de retorno ao 
analfabetismo que chega a 60% entre os recém-alfabetizados quatro anos após 
deixarem a escola, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad).  

 

C10 Fomento do ensino superior à distância.  

C11 
Por intermédio do ensino à distância, o governo propicia a educação superior às 
regiões localizadas no interior do país, atendendo principalmente ao professor de 
escola pública que ainda não possui graduação. 

 

C12 Aumento do número de docentes e servidores em atividade.  

C13 
Criação pelo governo de vagas para docentes dos ensinos fundamental e médio e 
para servidores técnico-administrativos em atendimento à expansão da rede de 
educação tecnológica no Brasil. 

 

C14 Investimentos em educação técnica e profissional.  

C15 
Aumento do número de escolas técnicas federais a fim de instalar instituições da rede 
federal de educação profissional e tecnológica em todas as unidades da federação. 

 

C16 Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

C17 
Concessão de verbas destinadas ao fomento da pesquisa e produção científica bem 
como a criação de quadros científicos nas áreas engenharia, física, biotecnologia,etc. 
preparando o País para os desafios do mundo globalizado. 

 

C18 Aumento do piso salarial para os professores.  

C19 

Estabelecimento de um piso nacional para os professores, corrigido por índices que 
permitam o ganho real de poder aquisitivo, visando o aumento da remuneração e da 
qualidade de vida dos profissionais de educação profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica. 

 

C20 Programa Brasil Alfabetizado.  

C21 

A distribuição de obras entre oriundos da educação de jovens, adultos e idosos para 
incentivar a leitura e enfrentar a taxa de retorno ao analfabetismo que chega a 60% 
entre os recém-alfabetizados quatro anos após deixarem a escola, conforme dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).  

 

C22 Fomento do ensino superior à distância.  

C23 
Por intermédio do ensino à distância, o governo tem levado a educação superior às 
regiões localizadas no interior do país, atendendo principalmente ao professor de 
escola pública que ainda não possui graduação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 

C24 Assinatura de acordos bilaterais no âmbito do Mercosul na área educacional.  
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C25 
O estreitamento dos laços entre o Brasil e os países vizinhos, por meio de acordos 
que promovam mais desenvolvimento econômico e social, emprego e políticas 
educacionais efetivas para concretizar expectativas da população.  

 

C26 Investimento nos profissionais de educação.  

C27 
Valorização do profissional de ensino através do estabelecimento de políticas de 
acesso à cursos de graduação e pós-graduação que possibilitem o constante 
autoaperfeiçoamento dos professores da rede de ensino municipal e estadual.  

 

C28 Distribuição de livros didáticos os alunos da educação básica.  

C29 
Uma medida importante do MEC tem sido viabilizar o acesso à material pedagógico 
de qualidade aos alunos dessa etapa da educação, através da distribuição de livros 
didáticos atualizados e contextualizados nas escolas públicas. 

 

C30 
O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 
Campo (Procampo).  

C31 

Implementação de cursos regulares de licenciatura em educação do campo nas 
instituições públicas de ensino superior de todo o país, voltados especificamente para 
a formação de educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e 
ensino médio nas escolas rurais.  

 

C32 Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (Pradime) .  

C33 

O governo tem apoiado os dirigentes da educação municipal na gestão dos sistemas 
de ensino e das políticas educacionais. O intuito do programa tem sido contribuir para 
o avanço em relação às metas e aos compromissos do Plano Nacional de Educação 
(PNE) e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 

C34 Outras ideias julgadas pertinentes.  
 

CONHECIMENTO - MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 

 

 

   3. EXPRESSÃO ESCRITA 
PARÂMETRO        ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente, ilógico ou 
contraditório devido à inexistência de articulação de ideias e/ou a 
excessivas contradições. 

 

A2: Desenvolvimento p a r c i a l m e n t e  compreensível, 
embora fragmentado, com má articulação de ideias. Há 
contradições que não dificultam a compreensão, coerência e 
lógica global, mas registram dificuldade de compreensão 
localizada. 

 

(A) COERÊNCIA: as ideias são encadeadas 
de modo a respeitar a ordenação lógica do 
pensamento; o autor não se contradiz; pode 
haver incoerências localizadas ou o texto 
inteiro se caracterizar por uma grande 
incoerência.  

A3: Desenvolvimento  compreensível, coerente, lógico e  sem 
contradições, no qual todas as ideias apresentadas são 
desenvolvidas, proporcionando leitura fluente. 

 

B1: Texto pouco claro como um todo, obrigando retornos 
frequentes do leitor. 

 

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto.  (B) CLAREZA: o texto claro reflete a 
limpidez do pensamento, facilita a pronta 
percepção e jamais obriga o leitor a retornar 
para entender melhor alguma parte.  B3: Texto suficientemente claro, de fácil entendimento do leitor.  
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C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis na (quase) 
totalidade do texto.  

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes do texto.  

(C) OBJETIVIDADE: caracteriza-se pela 
economia verbal, sem prejuízo da eficácia da 
comunicação do pensamento. O bom texto 
vai direto ao ponto, desenvolve-se de 
maneira sóbria e retilínea e evita divagações 
inúteis, muitas vezes propositais (expediente 
infantil, usado para aumentar o texto sem lhe 
conferir qualidade). O exagero da objetividade 
leva ao laconismo, comprometendo a clareza, 
ou redundando em omissão de conteúdo.  

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na exposição das 
suas ideias.  

 

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam  a coesão 
intraparágrafos e/ou interparágrafos. Pouco coeso. 

 

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão.  
D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos.  

(D) COESÃO: avalia-se o emprego de 
elementos coesivos: pronomes, conjunções, 
preposições, tempos verbais, pontuação.  

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos coesivos, 
gerando texto coeso. 

 

E1: Ortografia.  
E2: Pontuação.  
E3: Concordância.  

 
(E) CORREÇÃO GRAMATICAL  

E4: Regência.  
 

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)  

 
MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

O avaliador deverá fazer as observações que julgar pertinente na própria prova e no espaço abaixo, de maneira 
a orientar o estudo do aluno do PEP. 

A prova deverá ser corrigida por menções (E-MB-B-R-I) em cada uma das partes que a constituem, formulando-
se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo do aluno para que realize uma 
prova equilibrada.  

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo orientador. 
Propositadamente não está especificado o valor de cada ideia, de modo a que o aluno tenha uma noção do nível de 
seu conhecimento acerca do tópico.  

No que se referem ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo Avaliador deverão estar de acordo com 
o prescrito na Publicação de MÉTODO do CP/ECEME. 

A Expressão Escrita, para cada uma das questões, deverá ser corrigida conforme a Parte B do Guia de 
Autoavaliação, encontrado no Portal do CP/ECEME, em “Publicações”. Para uma melhor preparação, sugere-se ao 
aluno do PEP enviar sua prova para um professor de Português. 

A divisão do item “Desenvolvimento” em partes ou itens coerentes, no ND – análise deve ser encarada de forma 
específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado. 
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


