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LED

A tecnologia LED está cada vez mais presente
na vida dos consumidores brasileiros,
empresas e também na iluminação pública
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Indústrias apostam no LED para
ampliar sua participação no varejo
Foto: Divulgação

Os LEDs vieram para ficar e são a aposta de grandes fabricantes
nacionais. Cada vez mais, o leque de produtos que adotam o LED
como solução para iluminar ambientes toma conta do varejo e
consequentemente, da cesta de compras do consumidor. A alta
eficiência luminosa, a durabilidade das lâmpadas e principalmente
o baixo consumo de energia são fatores que estão impulsionando
esse mercado. Até pouco tempo, o consumidor ainda ficava com o pé
atrás da hora de comprar uma lâmpada LED em função do preço do
produto. Hoje, essa realidade vem mudando e o custo benefício passa
a figurar antes do preço. Para Isac Roizenblatt, diretor Técnico da
Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux), os LEDs
gradativamente vão tomar espaço em todas as aplicações e em
particular nas residências dada as suas extraordinárias qualidades
como eficiência, vida, variedade de tons de branco, boa reprodução de
cores, regulagem da luz e outros. “Na medida em que houver uma maior
disponibilidade de lâmpadas LED com alto índice de reprodução de cor
com aparências iguais as das lâmpadas incandescentes e halógenas
e um menor preço a velocidade de penetração destas lâmpadas será
maior nas residências. Esta tem sido a experiência na Califórnia –
EUA”, diz. O executivo ainda afirma que o preço das lâmpadas vem
caindo de forma acelerada em vista de novas tecnologias e técnicas
de produção, bem como maiores volumes. “Além disso, a questão de
um dos limitantes a um preço menor, que são os impostos, está em
discussão e é provável que tenhamos sucesso”, comenta.
Em 2012, o setor de iluminação, como um todo, faturou R$
3,8 bilhões, sendo que o LED responde por 0,5 milhões ao ano.

Dos grandes players do mercado, a GE Iluminação e a Lâmpadas
Golden se destacam em investimentos e perspectivas de crescimento,
apoiadas no setor de LED. De acordo com a assessoria de imprensa
da GE Iluminação, a venda de soluções energeticamente eficientes da
empresa, entre elas o LED, apresentou um crescimento significativo
nos últimos anos e continua em expansão. Somente no varejo, a GE Iluminação espera ampliar as vendas em 30% nos próximos anos, além
disso, a empresa espera aumentar em pelo menos 10% sua participação no mercado brasileiro nos próximos anos. “Nos últimos três anos,
a GE Iluminação triplicou o portfólio de soluções LED disponíveis no
mercado brasileiro para diferentes segmentos, entre eles iluminação
pública e varejo. Até 2020, estima-se que aproximadamente 50% do
faturamento da GE Iluminação no Brasil será proveniente de LEDs e
outras soluções energeticamente eficientes”, declara a assessoria de
imprensa da empresa.
Já a Lâmpadas Golden espera crescer sua participação nesse mercado em 50% e para isso, conta com uma divisão de negócios focada
exclusivamente a esse mercado. Em 2012, a empresa registrou crescimento de 30% em iluminação LED. Na avaliação do diretor da divisão
LED da Golden Ricardo Cricci, 2013 não será um ano fácil. “O risco de
um racionamento de energia não favorece a indústria, pois tende a diminuir o consumo de lâmpada, visto que para o consumidor lâmpada
queimada é sinal de economia”, afirma. O executivo alerta ainda para
a necessidade de o governo acelerar a certificação do LED para fazer
frente aos produtos de baixa qualidade que estão entrando no mercado e
cujo preço baixo encontra receptividade do consumidor desinformado.
A indústria aposta na conscientização crescente de um comportamento
sustentável do consumidor para alavancar as vendas em 2013, onde a
diversificação tecnológica propiciada pelo LED se apresente como alternativa que une vantagem econômica e ambiental e valorização dos
ambientes.
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EDITORIAL

Reformas ou
puxadinhos
tributários?
Foto: Christina Bocayuva

A presidente Dilma, começou
seu governo, dando a ele um ar
austero. Creio, no entanto, que já foi
contaminada pelo viés populista e
falastrão de seu antecessor. As medidas
que vem anunciando como salvação da
pátria, são todas pontuais, episódicas
e algumas espasmódicas só aliviam os
espasmos momentâneos da economia.
A redução do IPI da linha automotiva
e linha branca são temporais não
resolve o problema da carga tributária
a qual o setor é submetido, além do
fato talvez mais importante, de não conferir horizonte definido para
que a indústria faça novos investimentos. Outra fanfarronice é a tal
desoneração da folha, que não desonera nada apenas transfere o
calo do pé esquerdo para o direito. Ao calcular o percentual sobre o
faturamento, o governo, por certo, realizou um profundo estudo para
se assegurar que com a alíquota proposta à receita não diminuiria em
nada com boas chances de aumentar. Para algumas empresas, que
foram compelidas a mudar a contribuição do INSS, já que uma vez
seja o setor incluso, não cabe opção à empresa, o dispêndio com a tal
desoneração, aumentou. A utilização do faturamento como base de
cálculo para a contribuição ao INSS, não tem fundamento algum com a
folha de salários. A grande distorção é que empresas com faturamento
alto e baixo índice de mão obra, vão ter uma contribuição muito maior
do que os anteriores 20% sobre os salários. Isso deveria ser uma opção
da empresa, que avaliaria qual modalidade melhor atende a seus
interesses.Agora a renúncia fiscal nos produtos da cesta básica. Não
se trata de uma mudança de paradigma tributário, mas sim de um
festival de bondades com prazo de validade ainda desconhecido, que
tem nesse momento a intenção de evitar o crescimento da inflação.
A questão não é estar contra a redução de impostos, mas sim a
consistência com a qual isso deva ser feito. O Governo tem um custo,
uma despesa, se a receita não cobrir a despesa, ou ele tem que emitir
moeda ou emitir títulos da dívida. Na primeira hipótese desvaloriza
a moeda e gera inflação na segunda se endivida e diminui a já ínfima
capacidade de investimento, e logo a seguir deve elevar a taxa de
juros para tornar atrativos os seus títulos, que levam a estagnação da
economia e inflação. A única forma de dar consistência a economia é
através de uma reforma tributária verdadeira e não os puxadinhos de
ocasião, nesta já transformada em uma favela tributária. De imediato
simplificar e harmonizar o sistema tributário, tornando-o menos
oneroso e complexo para o contribuinte, mantendo, porém a receita
necessária e alinhando para um horizonte de cinco, dez ou quinze anos,
para que o governo promova uma redução das despesas correntes, e
torne factível ao longo desse período à diminuição da carga tributária.
Essa seria uma visão de Estado a promover algo que não é para si e
sim para o futuro do país. O que difere um estadista de um populista
é que o populista pensa na próxima eleição e o estadista na próxima
geração. Uma reforma tributária verdadeira é plenamente possível e
indispensável, mas dever ser pensada e executada com visão de futuro
sem malabarismos e remendos de ocasião. Caberia a um Congresso
Nacional fazê-la, mas precisaríamos ter um Congresso na acepção do
termo e não um congraçamento de interesses particulares à custa do
dinheiro público.
- MARCO AURÉLIO SPROVIERI
PRESIDENTE DO SINCOELÉTRICO
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CURTAS

Foto: Agência Brasil

ACONTECE

DE CARA NOVA

Mudanças na identidade visual da
CNC, Sesc e Senac unificam a imagem
do comércio

Plano Nacional de Consumo e
Cidadania nasce para proteger
os direitos do consumidor

Lançado em 15 de março pela presidenta Dilma Rousseff, o Plano
Nacional de Consumo e Cidadania (PNCC) prevê medidas para
melhorar a qualidade de produtos e serviços vendidos no comércio
eletrônico. Além disso, as empresas online serão obrigadas a criar
canais de atendimento ao consumidor e estabelecer procedimentos
claros sobre o exercício do direito de arrependimento. Ao comentar
o lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, em 25 de
março, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo pretende
transformar a defesa do consumidor brasileiro em uma política de
Estado. O pacote estabelece medidas para garantir a melhoria da
qualidade dos serviços e dos produtos ofertados ao consumidor.
“Estamos tomando medidas para fortalecer os órgãos de fiscalização,
melhorar o atendimento feito pelas empresas e garantir a qualidade
dos produtos e dos serviços que são oferecidos. Queremos também,
com essas medidas, aumentar a transparência dos contratos e das
contas e garantir que as empresas deem respostas mais rápidas
para os problemas que surgirem”, disse.

Telecomunicações
O setor de telecomunicações, por sua vez, terá um novo
regulamento que simplifica as regras para atendimento, cobrança
e oferta de serviços. Para a implantação das novas regras, será
aberta consulta pública durante 30 dias. As medidas anunciadas
têm o objetivo de regulamentar os serviços, criar mecanismos
de comparação de preços de pacotes e serviços individualizados,
além de padronizar regras de ressarcimento e combate à venda
casada. Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
o usuário tem direito de contratar apenas um serviço e pagar
proporcionalmente por ele. Com isso, a contratação de apenas um
serviço, não pode ultrapassar o preço dos “combos” de serviço. O
ministro disse que serão determinadas regras para pacotes. Por
exemplo, não será permitido à empresa obrigar o consumidor a
comprar serviço de internet para poder ter uma TV por assinatura.
Ou seja, o preço unitário de cada serviço não pode ser maior que o
do pacote.
*Com informações da Agência Brasil

A Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Sesc e o Senac,
passaram por um processo de modernização das marcas. As novas
identidades visuais foram feitas de forma coordenada e com isso, a
CNC chegou ao resultado que traduz o sentido de unidade do Sistema
Comércio, que está representado na nova identidade visual. O símbolo
escolhido para a nova marca, a asa, possui linguagem iconográfica
e representa o sonho, o resultado alcançado e a capacidade de
realização. “A modernização da marca e da identidade visual é uma
extensão do processo contínuo de transformação da CNC, sempre
visando o crescimento das empresas do comércio de bens, serviços e
turismo e o desenvolvimento do país”, afirmou o presidente da CNC,
Antonio Oliveira Santos na ocasião do lançamento da nova marca, em
2012. Além das logomarcas, os sites das entidades também passaram
por mudanças.

CONVENÇÃO COLETIVA NA
PALMA DA MÃO
Associados e filiados
ao SincoElétrico irão
receber o caderno das
CCT’s ainda neste mês
O SincoElétrico produziu e agora começa a distribuir os Cadernos
das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT’s) para sua base de
associados e filiados. Os cadernos permitem que o contribuinte e sua
contabilidade tenham a visão completa da convenção, facilitando
os processos diários. Para Roseli Anchieta, gerente executiva do
SincoElétrico, o caderno deve ser um objeto de consulta permanente,
sobretudo porque oferece com facilidade a identificação das cláusulas
econômicas e sociais dos representantes legais das categorias,
contribuindo para a correta aplicação das regras estabelecidas. Os
cadernos já estão sendo distribuídos pelos Correios.

SINCOELÉTRICO NO FACE
Entidade está cada vez mais moderna e
atuante também nas redes sociais
Você já curtiu o SincoElétrico no Facebook? Não? Então acesse:
www.facebook.com/sincoeletrico e confira notícias, artigos,
novidades e informações sobre o setor, além da opinião sempre
contundente do presidente do sindicato, Marco Aurélio Sprovieri.
Acesse, curta e acompanhe o SincoElétrico também no Facebook.
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AGENDA

Cursos

Luz e Arte
16 de maio – das 16h às 18h

Foto: Museu da Lâmpada - Divulgação

Cálculo Luminotécnico Simplificado
21 de maio – das 9h às 17h

Um paralelo entre as ideias de grandes mestres da pintura e o design
de iluminação. A palestra, ministrada por Valmir Perez, discutirá
a importância do pensamento estético da iluminação, da arte como
ciência do subjetivo e dos paralelos que podemos fazer entre as ideias de
grandes mestres da pintura e o design de iluminação.

Através de exercícios práticos com simulações, o participante é
introduzido no desenvolvimento e execução de projetos de iluminação
simplificados em ambientes internos, considerando temas básicos
como grandezas fotométricas, conceitos luminotécnicos e exercícios de
aplicação.

Onde: Auditório Museu da Lâmpada: Av. João Pedro Cardoso, 574
Campo Belo - Informações: 11 2898 9358

Onde: Lâmpadas Golden: Rua Visconde de Parnaíba, 2568
Belenzinho - Entrada: doação de um quilo de alimento não perecível
Informações: www.lampadasgolden.com.br

FIQUE DE OLHO!

A Portaria do Inmetro n° 489, de 08 de dezembro de 2011, prevê que os fabricantes e
importadores de lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado se adequem às
novas exigências de eficiência energética. A Nova Ence, como a regra é chamada, prevê
a renovação dos padrões das lâmpadas nos quesitos: vida mediana, fator de potência,
eficiência luminosa, manutenção da eficiência luminosa e segurança elétrica.
O Inmetro estabeleceu prazos para as empresas adequarem seus produtos à nova
norma e a partir de 01 de julho de 2013 os comerciantes atacadistas e varejistas só
poderão comercializar produtos sob a nova norma.
Os fabricantes e importadores devem obrigatoriamente submeter aos laboratórios
indicados pelo Inmetro suas amostras atendendo às novas exigências, se os produtos
estiverem aprovados deverão afixar a etiqueta ENCE no produto.
Os produtos mais eficientes em cada categoria de lâmpadas fluorescentes compactas
com reator integrado à base poderão utilizar, opcionalmente, o selo PROCEL, concedido
pela Eletrobras. Os requisitos para o PROCEL também deverão ser atendidos.

A partir de julho, varejistas
só poderão vender lâmpadas
que estejam de acordo com
a Nova Ence

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
Saiba mais sobre serviços e empresas parceiras do SincoElétrico em www.sincoeletrico.com.br
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Varejo reivindica que a desoneração da
folha seja facultativa
Em dezembro do ano passado, o comércio varejista passou a
fazer parte dos setores contemplados com a desoneração da folha
de pagamento (Medida Provisória no 601), que na prática significa
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de pagamento por 1%
do faturamento bruto anual da empresa. Com data marcada para
entrar em vigor, em abril deste ano, tal medida foi apresentada pelo
governo federal com o intuito de reduzir os custos trabalhistas, dando
maior competitividade ao setor. Mas, ao levar a proposta à ponta
do lápis, a Fecomercio SP acendeu a luz vermelha e disparou um
alerta: a medida pode, na verdade, onerar ainda mais as empresas
e só é vantajosa para aquelas cuja despesa com funcionários for
superior a 5% do faturamento bruto (veja BOX com simulação dos
custos). Em entrevista do jornal Valor Econômico, o presidente do
Conselho de Assuntos Sindicais da Fecomercio-SP, Ivo Dall”Acqua
Júnior, informou que, feitas as contas, se verificou que, para muitas
empresas, a medida não é vantajosa financeiramente. Para que a
medida do governo federal beneficie o senhor, seria preciso dar a
opção da empresa decidir pelo pagamento de 20% de contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento ou um percentual
do faturamento, afirmou Dall´Acqua Júnior. Dessa forma, cada
empresa faria suas contas para saber se a desoneração da folha é
vantajosa financeiramente. “Foi um presente de grego”, afirmou o
representante do setor varejista paulista ao Valor Econômico.
Ainda de acordo com a Fecomercio SP, os cálculos da entidade
inspiraram a emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá, que delega
às empresas a opção de recolher a contribuição sobre o faturamento
bruto ou sobre a folha de pagamento, o que for mais vantajoso. A MP
nº 582, que desonera setores da indústria, foi aprovada recentemente
pelo Senado com um instrumento prevendo adesão facultativa
pelos mesmos motivos. Para a entidade, embora a novo modelo
tributário possa beneficiar a maior parte do setor, a simulação
deixa claro que ele também pode onerar aquelas que não possuem
quadro de funcionários numeroso. Dessa forma, a federação
entende que a escolha pela desoneração deverá ser facultativa.
Ou seja, cada uma poderá avaliar o melhor modelo a ser adotado.
Na opinião do presidente do SincoElétrico, Marco Aurélio Sprovieri,
a desoneração apenas transfere o calo do pé esquerdo para o direito.
“Ao calcular o percentual sobre o faturamento o governo por certo
realizou um profundo estudo para se assegurar que com a alíquota

Foto: Christina Bocayuva

Estudo da Fecomercio mostra que modelo
proposto pelo governo pode aumentar
custo para algumas empresas do comércio

proposta a receita não diminuiria em nada com boas chances de
aumentar. A grande distorção é que empresas com faturamento alto
e baixo índice de mão obra, vão ter uma contribuição muito maior
do que os anteriores vinte por cento sobre os salários. Isso deveria
ser uma opção da empresa, que avaliaria qual modalidade melhor
atende a seus interesses”, diz.
De acordo com estimativas o Ministério da Fazenda, com a
desoneração da folha de pagamento nos 41 setores do comércio
varejista, o governo fará uma renúncia fiscal de R$ 1,27 bilhões em
2013; a redução de tributos será de R$ 1,91 bilhões. O impacto anual
estimado para 2014 será de R$ 2,10 bilhões. Ainda segundo o MF,
a união compensará a perda de arrecadação previdenciária com
recursos do Tesouro.
Setores como o de eletrodomésticos e equipamentos de áudio
e vídeo, material de construção, equipamentos de telefonia e
comunicação, lojas de departamentos ou magazines, equipamentos
e suprimentos de informática, entre outros, estão na lista dos
desonerados.
Segundo Pesquisa Anual do Comércio (PAC/IBGE 2010), o comércio
varejista gera R$ 789 bilhões de receita total e reúne 1,2 milhões de
empresas no país. O setor ainda ocupa 7,5 milhões de pessoas e paga
R$ 70,1 bilhões em salários, retiradas e outras contribuições (RAIS/
CAGED/MTE).
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ARTIGO

Sete lições para estimular a sua vocação
empreendedora
por Jerônimo Mendes

Para se tornar empreendedor de
verdade é necessário pensar sobre isso,
estruturar a ideia, buscar o apoio e
definir o caminho a ser seguido
Quem quer ser empreendedor? Se você fizer essa pergunta numa
sala de aula, por experiência, posso afirmar que não mais do que dois
ou três vão dizer “eu quero”. Quando lanço essa pergunta no ar, a
estatística é cruel, poucos se manifestam.
No passado, a pergunta era um pouco diferente: o que você vai
ser quando crescer? A maioria tinha a resposta na ponta da língua:
médico, advogado ou engenheiro. Os pais faziam de tudo para incutir
tais profissões na cabeça dos filhos. A vocação era uma questão de
convencimento.
Na minha terra, os pais enchiam a boca pra falar, os olhos brilhavam
e o coração palpitava só de lembrar que os filhos, convencidos por
eles mesmos, estavam na capital paranaense estudando Medicina,
Advocacia (nem Direito era) ou mesmo Engenharia.
Saber o que você quer ou fazer exatamente aquilo que seus pais
querem que você faça é bom ou ruim? Você nunca saberá enquanto
não experimentar um ou outro caminho. De uma forma ou de outra,
a algum lugar você deverá chegar, quer siga a cabeça dos pais, quer
siga a própria intuição, quer não siga ninguém.
Na fase da pré-adolescência ou mesmo na fase da adolescência,
poucas pessoas sabem o que querem, mas isso não é relevante.
Conheço adultos, na faixa dos trinta aos oitenta anos, que ainda não
encontraram o caminho das pedras.
O mundo está recheado de oportunidades que ainda nem
conhecemos no campo das artes, da economia, da administração, da
genética, da biodiversidade e da engenharia. Quando você menos
imagina, surge uma nova ciência, um novo nicho e, com
eles, novas oportunidades de gerar demandas, empregos e
negócios.
Para facilitar ainda mais a escolha do caminho a ser seguido,
diferentes tipos de inteligência foram mapeados por Howard Gardner,
psicólogo norte-americano. Você pode ser bom em artes, linguística,
raciocínio lógico-matemático, percepção fisico-cinestésica, relações
intrapessoais e interpessoais. O mundo é um vasto campo de diferentes
desejos, necessidades e demandas.
Além de tudo isso, você pode se tornar empreendedor de sucesso
criando produtos e serviços que facilitem a vida das pessoas, gerando
empregos, contribuindo para o crescimento econômico e social da sua
cidade, do seu estado ou do seu país, além de proporcionar valor para
a sociedade.
Em síntese, você pode ser o que quiser em qualquer campo de
atuação se a escolha estiver alinhada com a sua vocação, portanto,
quanto mais cedo descobri-la, maior a chance de viver uma existência
rica, feliz e desafiadora em todos os sentidos.
São poucos os privilegiados que tiveram orientação de
carreira no passado. Muita gente aprendeu a profissão por
osmose. Nunca nos disseram como nos relacionar melhor com as
outras pessoas nem aprendemos a lidar com o dinheiro na infância.
Acredite ou não, isso faz uma enorme diferença quando você começa
a trabalhar, seja como patrão, seja como empregado.
Por essas e outras razões, compartilho aqui sete lições importantes
para reflexão, disponíveis no meu livro Empreendedorismo para
Jovens (Editora Atlas), escrito em parceria com o meu amigo Iussef
Zaiden Filho.

1. Identifique as áreas mais importantes da sua vida: não se preocupe se mais
adiante o grau de importância em relação a cada área mudar. Isso depende de
vários fatores, entre eles a sua criação, a sua cultura, a sua história de vida, o
exemplo que vem dos seus pais, professores, amigos e heróis de infância. O que
é mais importante para você neste exato momento? Saúde – religião – educação
– lazer – dinheiro – casa – família – amigos – bens materiais – hobbies – etc.
2. Escolha entre três e cinco áreas importantes: faça uma breve descrição de
como sua vida encontra-se hoje em cada área escolhida. Se você escolheu família, por exemplo, escreva sobre o relacionamento familiar, as coisas que você
não tolera em casa e as coisas que você gostaria de mudar. Defina uma área
relevante.
3. Visualize o futuro: a visualização é uma técnica essencial; você já escolheu as
áreas mais importantes, portanto, feche os olhos, imagine-se daqui a dez ou vinte
anos; chamamos isso de “self talk”, portanto, tenha uma conversa franca consigo
mesmo sobre o futuro desejado. Ninguém muda o passado, somente o futuro.
4. Coloque as ideias no papel: qual é a profissão, a empresa, a esposa, o marido, a
família e a renda ideal desejada? Trata-se apenas de um ensaio, mas é importante
anotar. Mais adiante, você deve tratar especificamente da visão, da missão e do
seu plano de vida.
5. Organize as ideias: o que você precisa mudar? Quais são as suas prioridades?
Quais são as competências necessárias para conseguir o que você quer? Qual é
o tempo razoável para que tudo isso aconteça? Se for algo por conta própria, por
onde você pode começar? Quem poderá ajuda-lo?
6. Troque ideias com pessoas bem-sucedidas: a experiência conta muito e não
existe nada que você não possa fazer, entretanto, algumas coisas podem ser feitas
com menos sacrifício quando você busca a orientação nas pessoas que trilharam
caminhos semelhantes. Ouça as pessoas, mas siga o seu coração.
7. Não perca tempo tentando encontrar a perfeição: enquanto você está pensando
em algo, milhares de outras pessoas já começaram. O mais importante é encontrar um nicho, um começo, um objetivo definido e nunca mais perdê-lo de vista.
Aquela eterna espera pela melhor ideia pode ser uma péssima ideia.

Espero que isso o ajude a descobrir o início do caminho. Espero
também que uma das alternativas seja empreender. O restante do
caminho você faz ao caminhar. Vejamos:Por fim, imagine o quão
maravilhoso seria o mundo se todas as boas ideias fossem colocadas
em prática. Não estou falando apenas de produtos e serviços que
são explorados pelas grandes empresas, mas de ideias simples, e ao
mesmo tempo revolucionárias, que facilitam a vida das pessoas.
Para encontrar o caminho as pedras, independentemente da sua
idade, leia o meu livro Empreendedorismo para Jovens e você vai
entender, por diferentes caminhos, estímulos, insights e reflexões, as
razões pelas quais você ainda não se arriscou a empreender. Ao fim
do livro, o seu modelo mental será bem diferente daquele com o qual
você iniciou a leitura.
Pense nisso, empreenda mais e melhor!

Jerônimo Mendes
é administrador, Coach Empreendedor, Palestrante e
colunista no site do SincoElétrico.
www.jeronimomendes.com.br
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