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A AMOMAR
A Associação dos Moradores do Marujá, denominada

“AMOMAR”, fundanda em 1998 pelo presidente fundador Izidoro
Leodoro das Neves, com passagem, também, pelos presidentes
Celestino Sebastião Mendes Trudes, Ezequiel de Oliveira, Ezequiel
de Oliveira Júnior, Amiltom Xavier, Roberto Carlos Rodrigues e,
atualmente, Amiltom Xavier, em seu segundo mandato.

Tem como finalidade cuidar do bem estar econômico e
socioambiental dos sócios e cuidar do patrimônio da entidade,
pois desenvolve trabalho ambiental e organiza mutirões de limpeza
da trilha principal da comunidade, limpeza de praia, limpeza do
manancial que abastece a comunidade com água no centro
Comunitário, et. Organiza as reuniões de assembleia, a Festa da
Tainha, que acontece todos os anos no mês de julho.

A entidade AMOMAR se preocupa com saneamento
básico, pois está em andamento um Projeto para a comunidade,
além de se preocupar com o projeto de energia alternativa, não só
para a comunidade, mas também para as comunidades vizinhas.
A AMOMAR conta, também, com representações de cadeiras
no Conselho do Parque estadual da Ilha do Cardoso, Rede
Cananéia, Conselho Municipal de Saúde, e Conselho do Meio
Ambiente – CONDEMA.

Fandango nervoso

A tradição local em forma de
música

O Grupo de
Fandango Família
Neves tem um papel
muito importante
dentro da
manifestação cultural
popular brasileira.

O Grupo foi
criado e maio de 2005,
através do Museu
Vivo do Fandango.

Caiçaras nativos residente no bairro do Marujá no Parque
Estadual da Ilha do Cardoso, litoral sul de São Paulo, município
de Cananéia, trazem consigo a herança musical do fandango de
seus antepassados, com quem aprenderam a arte e, principalmente,
a gostar da arte de pai para filho, de tio para sobrinho, de primo
para primo, essa é a maneira de perpetuação da cultura ao longo
dos séculos.

O grupo carrega um dom natural e puro, que só a música
é capaz de traduzir, a música flui, os sons encantam, extrapolando
a harmonia, apesar da complexidade de afinações e acordes, a
emoção de lembrar do pai, do avô, do tio, ou de um ente próximo,
quando falam segurando seus instrumentos mostram a eterna
gratidão da simplicidade pela arte que aprenderam.

Tradicionalmente o fandango tem uma relação muito direta
com os mutirões de roçada, de puxada de rede, de confecção de
cerco, de confecção de canoa, de casa, etc.

Mas hoje em dia as apresentações do Grupo se fazer
presentes em comunidades, associações e festas de cunho popular,
uma tradição dos grandes bailados.

O Grupo de Fandango Família Neves já foi contemplado
com projetos para a melhoria do grupo, como compra de
instrumentos, equipamentos de som, etc. Em 2014 se apresentou
em vários lugares do Brasil, principalmente em Natal, Rio Grande
do Norte, na mostra artística da Teia nacional da Diversidade, de
18 a 23 de maio; intercâmbio com Paranaguá, em Valadares, na
Festa do Divino, com a Associação Mandicuera, do dia sete a 21
de junho, participando da Festa Junina em Paranaguá, no Mangue
Seco; em julho na Festa da Tainha no Marujá, que aconteceu nos
dias 17 a 20, trazendo os Grupo de Fandango jovens da Jureia,
para participar da festa, custeando os gastos com o restante do
recurso proveniente do ProAC – Programa de Ação Cultural; em
agosto participou da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em
Cananéia, no dia 15, abrindo o show do Bicho de Pé; no dia 30
participaram em Guarulho/SP da Festa de Nossa Senhora do
Bom Sucesso; trazendo um histórico e carreira bem grande e valioso,
um exemplo são as escolas que vêm e ficam na comunidade,
geralmente pedem apresentações de Fandango.

O Grupo, hoje composto por pessoas de várias gerações,
desde pessoas de idade avançada até adolescentes; como Sr.
Leonildo com mais de 70 anos; Izidoro e Salvador com mais de
40, Valdemir com mais de 50, até os mais novos, como Caio com
16 e Mariano com 14 e outros que fazem a festa por onde passam.
Fandango Caiçara é fandango nervoso.

Comunidade do Marujá p articip a da
Conferência Internacional de

Gestão Comunitária

A AMOMAR – Associação dos Moradores do Marujá,
inserida no PEIC – Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em
Cananéia, participou entre os dias oito e 12 de setembro, da
Conferência Internacional de Gestão Comunitária, na Costa Rica,
sendo representada pelos moradores Rosildo Luiz Almeida e Alex
Oliveira Xavier, que expuseram suas práticas e trocaram
experiências sobre a gestão comunitária do Marujá, gestão de
pesca, agricultura, turismo de base comunitária e unidade de
conservação junto a várias outras comunidades internacionais e
duas brasileiras.

A AMOMAR agradece a colaboração da Associação Rede
Cananéia, por possibilitar o registro de um momento tão importante
para a comunidade.

O
intercâmbio

serviu
para

divulgar
as

experiências
locais



Receit a Caiçara

Fonte: José Fermino
Marques – coletada com

Comunidades
Quilombolas de Eldorado

Dicionário Caiçara
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Bolo de arroz cru

Ingredientes: 03 copos de arroz
cru, 01 litro de leite, 02 xícaras de
açúcar, canela a gosto.

Modo de fazer: Pegue o arroz,
deixe de molho no leite de um dia
para outro. Coloque o arroz e o leite
no liquidificador, bata por alguns
minutos. Depois coloque o açúcar,
a canela, unte a forma só com
margarina e coloque para assar por
40 minutos. Pronto. É só servir!!!!

Aloitar: Lidar, fazer força,
brigar corpo a corpo. É quando
em uma briga as pessoas lutam
se enrolando pelo chão. A briga
pode ser de verdade ou uma
prática simulada.

Cantadeira: Corda fina da
viola fandangueira. Fica entre
o braço da viola e o corpo.

Grosso: Mar grosso, mar
agitado, mar encapelado, mar
revolto.

“Valorize a Cultura Caiçara”.
Fonte: Amir Oliveira

Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias colet a
mais de meia tonelada de lixo em Cananéia

Ao todo, mais de meia tonelada de lixo foi retirada por 77
voluntários

No último dia 20 de setembro,

das 09h às 12h, na praia do Boqueirão
sul da Ilha Comprida, foi realizado o

12º Dia Mundial de Limpeza de Rios
e Praias em Cananéia, com a

coordenação do PEF – Programa
Escola da Família da Escola Estadual

“Professora Yolanda Araújo Silva
Paiva” e parceria da Escola Yolanda,

Escola Estadual “Professora Dinorah
Silva dos Santos”, Departamento de

Meio Ambiente da Prefeitura Municipal

da Estância de Cananéia, PEIC –
Parque Estadual da Ilha do Cardoso,

Prefeitura Municipal da Ilha Comprida,
Associação Rede Cananéia, IPeC –

Instituto de Pesquisas Cananéia e
Coopercanis – Cooperativa de

Catadores de Cananéia, além de 77
voluntários, que realizaram a coleta de

522 quilos de lixo, separados por tipos,
em 63 sacos de lixo.



Por dentro da Rede...

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE
PILHAS E BATERIAS USADAS:

Não jogue suas pilhas e baterias usadas no lixo!!!
Deixe-as:  -  na Rede Cananéia, no Quiosque
Caiçara (Rua do Artesão),  no CRAS ou com a

Escola da Família que encaminharemos p ara um
local correto.

Atuação em Conselhos e Redes

A Associação Rede Cananéia
atua ativamente em diversos
Conselhos municipais, por meio de
seus representantes da equipe técnica
ou organizações associadas, sendo,
ao
todo, 26 Conselhos/Redes com sua
representação.

Os Conselhos têm o objetivo
de garantir a participação popular na
gestão pública, para que haja um
melhor atendimento à população. A
proliferação destes Conselhos
representa um aspecto positivo ao
criar oportunidades para a
participação da sociedade na gestão
das Políticas Públicas. Já as Redes
possuem a finalidade de promover a
construção coletiva do
conhecimento e disponibilizar
informações sobre as áreas
envolvidas, para planejar ações de
fomento a estas áreas.

Veja abaixo a relação dos
Conselhos e Redes Temáticas nos
quais a Rede Cananéia possui
representação:

Conselhos Municipais e
Comissões: CMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social,
CMDCA – Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
Conselho Municipal de Política
Cultural, COMTUR – Conselho
Municipal de Turismo, COMDEMA
– Conselho Municipal de Meio
Ambiente, CAE – Conselho
Municipal de Alimentação Escolar,

Comissão pela Valorização da Vida;
COMAD – Conselho Municipal de
Álcool e Drogas, Conselho
Deliberativo e Conselho Municipal de
Educação.

Conselhos de Unidades de
Conservação: APA – Área de Proteção
Ambiental Marinha Litoral Sul e
ARIE – Área de Relevante Interesse
Ecológico Guará, PE – Parque
Estadual Ilha do Cardoso, RESEX –
Reserva Extrativista Taquari e RDS
– Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Itapanhoapina,
RESEX – Reserva Extrativista do
Tumba, APA-CIP – Área de Proteção
Ambiental Cananéia – Iguape -
Peruíbe, EE – Estação Ecológica
Tupiniquins, APA – Área de Proteção
Ambiental Ilha Comprida.

Redes regionais: CODIVAR –
Consórcio Regional de
Desenvolvimento do vale do Ribeira
para a melhoria da Educação.

Redes temáticas: Mercado
Paulista Solidário, Rede de Turismo
Comunitário e rede local, Comissão
Paulista de Folclore, Rede de
Formadores em Economia Solidária,
Fórum Regional e Paulista de
Economia Solidária, RTS – Rede de
Tecnologia Social e Rede de
Formadores em Ecosol – Economia
Solidária.

Redes de comercialização:
ARTECA – Associação dos Artesãos
de Cananéia, Mercado Paulista
Solidário, Cooperativa Família do Vale.

A  ASSOCIAÇÃO REDE
CANANÉIA ATENDE

NA:

RUA   ANTÔNIO
COLASSO DE SOUZA,

120 - CARIJÓ.

DE SEGUNDA  A SEXTA,
DAS 13h ÀS 18h.

ACUCA realiza Oficinas
Culturais com alunos

da Escola Alziro

Por Fernanda Martins

No dia dez de setembro,
quarta-feira, a Associação de Cultura

Caiçara Cananéia – ACUCA realizou
a oficina “Contação de histórias e

lendas caiçaras” na Escola Municipal
de Ensino Fundamental “Alziro

Bastos dos Santos”.
Participaram crianças dos 1°,

2° e 3° anos, que além de ouvir as
histórias, também pintaram alguns

desenhos relacionados com os temas.
Essa ação faz parte do Projeto de

Empreendedorismo Comunitário da
Rede Cananéia.

Oficinas culturais trabalham a
identidade local



Sítio Bela V ist a vira membro da Rede Cananéia e recebe visit a de
executivos do HSBC Internacional

Desde que começamos a fazer os
produtos artesanais de banana nunca
tivemos o apoio de nenhuma instituição
formal. No máximo espaço gratuito para
expor nossos produtos em alguns
eventos locais. Tudo sempre foi feito
com recursos próprios e na base de muita
tentativa e erro. Mas por outro lado, ao
longo deste caminho, tivemos o apoio
de vários amigos e parceiros locais, que
auxiliaram na exposição dos produtos.
E agora, com muita alegria
compartilhamos uma novidade:

uma parceria com a Rede
Cananéia. Associação
que contribui para o
fortalecimento de grupos
e redes locais.
Atualmente a Rede tem
um grande projeto
financiado pela
Petrobras, com foco no
empreendedorismo
c o m u n i t á r i o .

Além de podermos
comercializar os
produtos nos eventos

em que a Rede participe e de
participarmos das atividades de
formação, em especial teremos apoio
para estruturar nosso espaço para
servir refeições! E auxílio na
divulgação deste espaço, com foco
especial em grupos de escolas,
faculdades, famílias e grupos
interessados em turismo rural.

E nesta semana já participamos
de uma atividade da Rede, recebendo os
participantes do projeto “Next
Generation” com integrantes do

Visita do Grupo do NGDP  2014 ao Sítio

HSBC de vários países diferentes. Nesta
ocasião nós expomos nossos produtos
de banana, com direito a degustações e
contamos um pouco de nossa trajetória
até aqui.  Foi uma ótima experiência.
Em outras ocasiões já recebemos
grupos interessados em conhecer
nossa experiência com o
processamento artesanal de banana.

Gostou e quer conhecer nosso
espaço ou comprar nossos
produtos? Entre em contato.

Produtos foram divulgados e
comercializados

CAF realiza estudo do meio com alunos do Ensino Fundament al e
recebe visit a de líderes do HSBC em cap acitação

A CAF – Cananéia Artes e Fibras
iniciou nos dias oito, nove e dez de
setembro, segunda a quarta-feira, as visitas
ao taboal no Morro São João, para estudo
do meio, com 59 alunos dos 4º anos da
Escola Municipal de Ensino Fundamental
“Deborah Silva Camargo” e com as
professoras Juliana Calônico Circhia de
Souza, Gislene de Lourdes Souza Moaes,
Maria Dulce dos Santos Oliveira Rosa
Caliman Neves e Marcia Regina Gomes.
A visita faz parte das oficinas realizadas
em parceria do Departamento Municipal
de Educação de Cananéia junto ao Projeto
Empreendedorismo Comunitário,
executado pela Associação Rede Cananéia,
onde a CAF é um dos empreendimentos
beneficiados. O objetivo das oficinas da
CAF com os alunos é desenvolver
habilidades motoras e artísticas nos
mesmos, bom como conscientizar para a
utilização consciente dos recursos naturais.

Já no dia 15 de setembro,
segunda-feira, A CAF recebeu a
visita do NGDP – Next
Generation Development
Programme do HSBC
Internacional, sendo um grupo de
22 pessoas do Banco, que vieram
conhecer a realidade local para a
elaboração de propostas de
sustentabilidade. A CAF agradece
ao presidente da Colônia Z-9
“Apolinário de Araújo”, Wagner
Robinson Klimke, por ter cedido
o espaço para a recepção.

Estudo do meio
com alunos da
Escola Débora -
visita ao taboal

Alunos e
professores
durante as

Oficinas



Rede Cananéia recebe intercâmbio de executivos do HSBC Internacional,
dentro do Next Generation Development Programme

Entre os dias 14 e 19 de
setembro a Associação Rede Cananéia
recebeu um grupo do Next
Generation Development Programme
(NGDP), um programa de
treinamento em desenvolvimento
sustentável para os futuros líderes do
banco HSBC Internacional.

O programa tem por objetivo
formar jovens executivos do mercado
financeiro de todo o mundo, por meio
de aplicações práticas de aprendizado
em casos socioambientais focados em
sustentabilidade, com a obtenção de
resultados reais, pautados pelos
seguintes temas: liderança,
responsabilidade corporativa,
diversidade cultural, networking e
práticas objetivas de negócios. Em
Cananéia o grupo teve como desafio
a Sustentabilidade Financeira e
Organizacional da Rede Cananéia,
com o acompanhamento de Paula
Arantes (LEAD Fellow – Cohort 9).
           Vale lembrar que o grupo
visitou as experiências da ACUCA –
Associação de Cultura Caiçara
Cananéia; AMOMAR – Associação
dos Moradores do Marujá; ARTECA
– Associação dos Artesãos de
Cananéia; Associação Desportiva e
Cultural de Capoeira Nosso Senhor do
Bonfim Filhos de Cananéia; CAF –
Cananéia Artes e Fibras; Cheiro do
Mato – Produtos Naturais com
Plantas Medicinais do Itapitangui;
Colônia de Pescadores Z-9
“Apolinário de Araújo”; Grupo de

Membros da Rede Cananéia e executivos do NGDP após
apresentação das propostas

F a n d a n g o
Batido São
Gonçalo; Grupo
de Mulheres
Artesãs da
C o m u n i d a d e
Tradicional da
Enseada da
Baleia; Grupo
de Mulheres do
Remanescente
de Quilombo
E x - C o l ô n i a
Velha; SAVC –
S o c i e d a d e
Amigos da
Velhice de Cananéia e Sítio Bela
Vista; além das frentes de
sustentabilidade da Rede, parceiros e
ex-membros, para buscar o máximo
de informação possível
para o desempenho do
desafio.

Neste módulo,
os executivos divididos
em grupos de cerca de
20 pessoas,
participaram de
intercâmbio de
experiências com
duração de cinco dias
em regiões do Brasil.
Em cada uma dessas
regiões enfrentaram um
desafio relacionado ao
trabalho de alguma
comunidade ou
entidade local e geraram

um produto adequado às suas
necessidades.

A metodologia contempla dois
dias de contato com a realidade,
entrevistas com representantes da
comunidade, da entidade e demais
atores envolvidos com o tema, um dia
de reflexão e um dia de elaboração do
produto acordado entre as partes. No
último dia há a apresentação do
produto para a comunidade.

Ressalta-se que é a quarta vez
que o Programa acontece em parceria
com a Rede Cananéia e, cada vez mais,
segundo a equipe da Rede, o trabalho se
desenvolve melhor e com mais afinco.

“É um grande prazer fazer
parte do Programa NGDP novamente
este ano. Trabalhando com os

participantes
do HSBC é
um grande
aprendizado,
pois permite
u m a
variedade de
pontos de
vista a
c o l a b o r a r
juntos. Este
a n o ,
propusemos
um tema rico
e complexo, o

que demonstra a confiança que temos
nesse programa!”, comenta Juliana
Greco Yamaoka, membro da Rede
Cananéia.

Apresentação das propostas após o
estudo

Apresentação da Rede ao grupo visitante



Moradores da Casa do Idoso p articip am de atividades de integração

Os moradores da Casa do
Idoso, entidade mantida pela SAVC
– Sociedade Amigos da Velhice de
Cananéia, participam de diversas
atividades de integração.

No último dia 23 de agosto,
sábado, das 14h às 17h, o Sr. Augusto
Gonsalves da Costa, da comunidade
do Ariri, participou efetivamente das
atividades do evento “Um dia na

escola do meu filho” e
aniversário do PEF –
Programa Escola da
Família da Escola
Estadual “Professora
Yolanda Araújo Silva
Paiva”, dividindo um
pouco de suas histórias
e cantando fandango
ao público presente,
abordando o tema do
evento “Histórias
e Lendas quer nos
e n c a n t a m ” ,
valorizando a
cultura caiçara. Sr.
Augusto foi uma

sensação, ganhando inúmeros
aplausos de todos.

Além disso, as “meninas”
que residem na Casa do Idoso
recebem a visita mensal de
Giselda Campos, que é manicure
e, voluntariamente, sempre na
última terça-feira de cada mês,
no período da tarde, faz as unhas
de Dona Dalva, Dona Ester,

Sr. Augusto cantando durante evento de
cultura tradicional

Voluntária e manicure durante visita à
Casa do Idoso

Dona Antônia e Dona Clara, sempre
revezando, a cada ida, as unhas das
mãos e dos pés. As meninas adoram
e ficam sempre muito contentes
com a visita da voluntária, que as
deixa escolher os esmaltes, com
muita paciência,  alegria e
profissionalismo.

Muito obrigado a todos que
possibilitam essas ações entre os
assistidos.

Oficina de Comercialização no Grupo da Ex-
Colônia

Por Tatiana Mendonça
Cardoso

Mulheres da Ex-Colônia participando da
Oficina

Foi realizada no dia 11 de
setembro, quinta-feira, a Oficina de
Comercialização no Grupo das
Mulheres da Ex-Colônia.

Estavam presentes Juliana
Greco e Tatiana Cardoso, membros
da equipe técnica da Associação
Rede Cananéia, que facilitaram o
encontro.

A frente de Comercialização
vem trabalhando com diagnóstico do
produto e do grupo, e busca o
fortalecimento, através da divisão de
tarefas e junto com o grupo trabalha

todos os passos da
comercialização, fazendo
com que todos participem do
processo e, principalmente,
valorizando a importância de
se trabalhar juntos e com
mesmo objetivo. Assim, a
venda é feita por todos do
grupo e com diálogo direto

com o comprador, adquirindo
experiência e autonomia na venda de
seu produto.

Mulheres da Ex-Colônia
participando da Oficina

Enseada da Baleia
oferece alimentos de
outros grupos dentro
da sua comunidade

Por Tatiana Mendonça Cardoso

A Comunidade Tradicional
Caiçara da Enseada da Baleia recebeu
líderes do HSBC em sua comunidade no
dia 16 de setembro, terça-feira.

Todas as mulheres se juntaram
para preparar o alimento a ser servido,
sendo que trouxeram banana chips do
Grupo de Mulheres de Sete Barras
(DASMU) e frango caipira das Mulheres
da Ex-Colônia, para oferecer ao grupo
local experiências de outras organizações
e fazer um cardápio mais variado. 



Associação de Capoeira se apresent a em diversos eventos culturais
locais e inicia Oficinas com alunos do Ensino Fundament al

A Associação Desportiva e
Cultural de Capoeira Nosso Senhor do
Bonfim “Filhos de Cananéia” vem se
apresentando em diversos eventos
locais e deu início às oficinas culturais
com alunos do Ensino Fundamental,
previstas no Projeto
Empreendedorismo Comunitário.

No dia quatro de setembro o
Grupo deu início às Oficinas Culturais
junto aos alunos do Ensino Fundamental
Ciclo 1 da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Geral Belletti Britto” sob

Oficina cultural na Escola
Belletti

a orientação do professor Zalber da Silva
de Souza Santos e dos
alunos Lilia Gomes de Souza, Leandro
Pontes, Carlos Gomes, Patrick Teles,
Leopoldo M. Nardes, entre outros, com
vistas a divulgar as ações do Grupo e do
Projeto Empreendedorismo
Comunitário, além de proporcionar um
aprendizado diferenciado aos alunos da
Rede Municipal.

Nos dias quatro e cinco de
setembro se apresentou na Festa do
Pescador, realizada no Porto Cubatão,

Apresentação de Puxada de
Rede e roda de capoeira

sendo Puxada de rede no primeiro
dia e Roda de Capoeira no segundo,
contando, inclusive com a
participação de alunos residentes
no bairro.

Também no dia cinco o
Grupo realizou Roda e Oficina
de Capoeira, no período da

manhã, durante o Agita Galera da
Escola Estadual “Professora Yolanda
Araújo Silva Paiva”, que prevê a
conscientização da comunidade para a
prática de 30 minutos consecutivos
diários de atividade física, com vistas à
melhoria da saúde e qualidade de vida.

Agita Galera na Escola Yolanda

Encontro das mulheres rurais em Registro
Por Tatiana Mendonça Cardoso

Encontro feminista em Registro

A Comunidade Tradicional Caiçara da Enseada da Baleia esteve
presente no encontro das Mulheres Rurais, realizado pela SOF –
Sempreviva Organização Feminista, nos dias nove e dez de setembro, terça
e quarta-feira, em Registro.

Uns dos temas a ser trabalhado foi violência contra as mulheres,
sendo que a Enseada estava representada por Tatiana Cardoso, Terezinha
Mendonça e Jaqueline Mendonça, todas do grupo das Mulheres Artesãs
da Enseada da Baleia.

“Nos dois dias de evento pudemos trabalhar juntas, ouvindo
histórias que nos fazem ficar mais fortes como pessoas e como grupo”,

salienta Tatiana.



Oficinas de empreendedorismo com jovens

Economia Solidária foi um dos temas desenvolvidos

A Associação Rede Cananéia, através do Projeto

Empreendedorismo Comunitário Cananéia, patrocinado
pela Petrobras, vem realizando oficinas de

empreendedorismo e economia solidária com adolescentes
e jovens, alunos do Ensino Médio da Rede Pública local,

por meio de parceria com o CRAS – Centro de Referência
de Assistência Social, junto ao Programa Ação Jovem/

Pró-jovem, para cerca de 40 participantes.
As Oficinas estão acontecendo entre os meses de

setembro e outubro, sempre às quartas-feiras, das 15h às
17h, na sede do CRAS, com informações sobre os temas

Dinâmicas e vivências fizeram parte dos
encontros

e vivências para reflexão, com o objetivo de promover e
desenvolver processos de comunicação comunitária e

mobilização popular, para o fortalecimento da economia
solidária.

Os jovens apresentaram projetos de

empreendedorismo comunitário e protagonismo juvenil a
serem implantados no município, com vistas ao

desenvolvimento local.


