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Professora Maria 
Eunice Moreira,  

com turma da 
Faculdade de Letras
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TEM OPEN CAMPUS
E FOOD TRUCKS
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Auditório térreo do prédio 50. Entre os palestrantes, 

Michael Carter, diretor de relações industriais da Ryer-

son University; Kevin Tuer, vice-presidente na área de 

iniciativas estratégicas da Communitech; Carol Stewart, 

da David Johnston Research + Technology Park, da Uni-

versity of Waterloo e Chris Diaper, gerente de parcerias 

estratégicas na Tec Edmonton. Inscrições gratuitas pelo 

bit.ly/culturascanada ou no local do evento. Informações: 

3353-4830 ou pelo nagi@pucrs.br. Promoção: Núcleo de 

Apoio à Gestão da Inovação e Tecnopucrs.

2 E 3 DE OUTUBRO – 

8º SEMINÁRIO CULTURAS DA INOVAÇÃO – CANADÁ

Escolas de Ensino Fundamental, Médio e Técnico do Esta-do expõem trabalhos no Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) da PUCRS, selecionados pela Coordenadoria Educa-cional do local e convidados. A Feira ocorre das 9h às 12h e das 14h às 17h. Informações pelo www.pucrs.br/mct/feiradeciencias ou pelo 3320-3521. Dez produções serão premiadas com uma certificação, receberão medalhas, “kits geniais”, além de ingressos para o Museu. Os traba-lhos de destaque das escolas receberão um troféu cada. Promoção: MCT-PUCRS.

DE 7 A 10 DE OUTUBRO – FEIRA DE CIÊNCIAS E INOVAÇÃO 2014

Dia do Professor e do 

Auxiliar de Adminis-

tração Escolar.

15 DE OUTUBRO –  

FERIADO ESCOLAR

Exposição das fotos tiradas por alunos, diplo-
mados, professores e técnicos administrativos 
com o tema Educação Física: educação, espor-
te e saúde. A mostra estará disponível na Facul-
dade de Educação Física e Ciências do Despor-
to (Fefid), na Biblioteca Central e no Museu de 
Ciências e Tecnologia. Promoção: Fefid.

DE 6 DE OUTUBRO A 3 DE NOVEMBRO – 
2ª MOSTRA FOTOGRÁFICA DA FEFID 

Auditório do prédio 5. Palestras e debates sobre direi-to, memória, educação indígena e outros temas. Entre os conferencistas, os professores José Freire (UERJ), na abertura, e João Pacheco de Oliveira (Museu Nacional/RJ), no encerramento. Informações pelo 3320-3534 ou pelo historia-pg@pucrs.br. O evento é gratuito, aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no local. Promoção: Programa de Pós-Graduação em His-tória, Departamento de História e Capes.

6 E 7 DE OUTUBRO – SEMINÁRIO OS POVOS INDÍGENAS E A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL: TERRA, DIREITO E EDUCAÇÃO – A QUESTÃO INDÍGENA NO PÓS-1964

Fone: 3353-4446 ou ramal 4446
Site: www.pucrs.br/mundopucrs
E-mail: mundopucrs@pucrs.br
Fan page: www.facebook.com/  
                    mundopucrs

Fale com a gente
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A Universidade está com inscrições abertas para transferências, ingresso de diplomados, reopção e complementação de curso. Interessados devem procurar a secretaria da Faculdade escolhida e levar os documentos listados no site www.pucrs.br/cra. O encerramento das inscrições e a disponibilidade de vagas variam de acordo com o curso. Mais informa-ções no site e pelo telefone 3320-3573.

INGRESSO EXTRAVESTIBULAR

na pauta

Auditório do prédio 5, às 14h. 
Palestra de abertura Depois 
de Leonel Brizola, ministrada 
pelo professor Leandro Perei-
ra Gonçalves, da PUCRS. Às 
15h, mesa-redonda Os anos 
de Leonel Brizola na política 
brasileira, com as professoras Te-
resa Marques (PUCRS), Carla Bran-
dalise (UFRGS) e Marluza Harres (Unisinos). 
Inscrições gratuitas no local. Informações 
pelo 3320-3534 ou pelo historia-pg@pucrs.br. 
Promoção: Programas de Pós-Graduação em 
História e em Ciências Sociais.
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9 DE OUTUBRO – COLÓQUIO OS ANOS DE LEONEL 
BRIZOLA NA POLÍTICA BRASILEIRA 
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Este post fez sucesso na nossa fan page (www.facebook.com/mundopucrs)! O professor 
Sérgio Sardi, do curso de Filosofia da PUCRS, é um dos três finalistas do Prêmio Educação RS 
2014, realizado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (Sinpro), na categoria 
Profissional. A comissão julgadora levou em conta critérios como o compromisso com a edu-
cação de qualidade, o desenvolvimento da cidadania e o acesso ao conhecimento. O vence-
dor será anunciado no dia 10 de outubro. No dia 5, encerra-se a votação on-line pelos mais 
de 18 mil professores associados ao Sinpro. Nosso aplauso a quem faz mais pela educação!

SUCESSO NA WEB



Uma movimentação diferente ocorre na PUCRS nos dias 2 e 
3 de outubro. Alunos de Ensino Médio, vestibulandos, pais e 
professores circulam pela Universidade, atraídos pela Feira 
das Profissões. Com a novidade deste ano, o Open Campus, 
o evento oferece, além dos estandes no Centro de Eventos, 
visitas guiadas aos cursos de graduação. Nas Faculdades, os 
visitantes são recebidos por professores, que falam sobre as 
profissões e desenvolvem atividades relacionadas a cada área. 
Entre os prédios 6 e 15 também há uma Praça de Alimentação 
com quatro food trucks (caminhões gastronômicos): Temake-
ria Japesca (de propriedade de dois diplomados em Adminis-
tração pela PUCRS), Delicaté Truck, Trattoria sobre Rodas e 
Olivia & Palito. E ainda há um Espaço Chimarrão da Nutrimate!

O futuro ganha forma

Uma pergunta instigante é o tema da 
palestra de abertura do 15º Salão de 
Iniciação Científica (SIC) da PUCRS, dia 
6 de outubro, às 14h30min. No teatro 
do prédio 40, o professor Luciano 
de Jesus, da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, proporá a questão: 
Quais são as tuas metas?. O SIC vai até o dia 
10. É um espaço de socialização de atividades de pesquisa 
de estudantes da graduação e professores/pesquisadores 
de diferentes universidades e instituições de pesquisa 
regionais e/ou brasileiras. Saiba mais em www.pucrs.br/ic.

Começa o Salão de 
Iniciação Científica

Música, dança, alegria e convivência saudável são marcas 
do MusicalIdade. No dia 4 de outubro, o evento, pro-
movido pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia, em 
comemoração ao Dia Nacional do Idoso, apresentará a 
sua 7ª edição. A partir das 14h, as portas do Salão de Atos 
estarão abertas aos idosos e a seus acompanhantes. No 
programa, sorteios de brindes e atrações musicais como 
a Orquestra da PUCRS, Edgar Pozzer, Maria Helena Andra-
de, entre outros. A entrada é franca. Mais informações:  
3353-6031 ou e-mail igg@pucrs.br.

Musical Idade de 
portas abertas

O Centro de Pastoral e Solidariedade começou uma reforma 
na sua sede, no prédio 17, que irá até dezembro. Durante 
esse período, o atendimento está ocorrendo no Centro de 
Convivência para Professores, no prédio 22. Os contatos tam-
bém podem ser feitos pelo fone 3320-3576 ou pelo e-mail 
pastoral@pucrs.br.

Reforma na Pastoral
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SUCESSO NA WEB
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Feira das Prof issões

• Centro de Eventos, prédio 41, das 9h às 22h;

•  Os espaços estão divididos em seis áreas: Energia, Meio 

Ambiente e Biodiversidade; Humanidade e Ética; Cultura 

e Educação; Sociedade e Desenvolvimento; Tecnologia 

da Informação e Comunicação; Biologia e Saúde. IMAGEM: DIVULGAÇÃO

FOTO: VANESSA MELLO

Um vídeo sobre a participação da PUCRS 
na Feira do Empreendedor do Sebrae, 
realizada na Fiergs, agradou aos amigos 
do Facebook da Mundo PUCRS (www.
facebook.com/mundopucrs). A repórter 
Juliana Marzanasco visitou o estande da 

Universidade e gravou as conversas que 
teve com alunos, professores e empre-
sários interessados nas soluções criadas 
pela Instituição para tornar a indústria 
sustentável. A Feira atraiu mais de 16 mil 
visitantes.



De malas

Em 1988, Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo foi para 

Oxford, acompanhar o marido Carlos Eduardo Poli de 

Figueiredo (professor da Faculdade de Medicina) no dou-

torado. Chegou sem saber falar inglês. Ficou até 1992 e, já 

dominando o idioma, acabou trabalhando e fazendo pós-

-graduação em Enfermagem, na área de Nefrologia. Natural 

de Santana do Livramento, aos 50 anos, conhece mais de 

30 países. Formada em Enfermagem, atua no Hospital São 

Lucas desde 1986 e é professora da Faculdade de Enferma-

gem, Nutrição e Fisioterapia onde começou em 2002.

Eu sou: determinada e objetiva.
Acredito em: justiça.
Eu admiro: Nelson Mandela.
Melhor lembrança: são muitas para 
elencar uma só.
Um lugar: Oxford.
Durante a minha vida aprendi: 
a ser mais flexível.
Experiência marcante: a chegada em 
Oxford para morar sem saber falar in-
glês, em 1988.
Já visitei: Inglaterra, Espanha, Itália, Ale-
manha, França, Suíça, República Tcheca, 
Portugal, Bélgica, Escócia, Gales, Holan-
da, Grécia, Turquia, Tailândia, Malásia, 
China, Austrália, Nova Zelândia, Egito, 
Quênia, África do Sul, Israel, Abu Dabi, 

prontas
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Durante 16 anos seguidos, de 1975 a 1991, o Rio Grande do Sul foi 
governado por quatro ex-alunos da PUCRS. Os diplomados pela Uni-
versidade que governaram o Estado naquele período foram Synval 
Guazelli (Direito concluído em 1953), José Augusto Amaral de Sou-
za (Filosofia, em 1950), Jair Soares (Odontologia, em 1961 e Direito, 
em 1976) e Pedro Simon (Direito, em 1957). Em 1998, quando a 
PUCRS completou 50 anos, três deles vieram visitar a Instituição, 
sendo recebidos pelo então Reitor, Ir. Norberto Rauch. 
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Carlos Alberto 
Carvalho (E), 

Pedro Simon, 
Norberto Rauch 

e Jair Soares

Viagem à Capadócia,

Em visita à África do Sul,

em 2010

em 2013

EUA, México, Cuba, Jamaica, Panamá, 
Guatemala, Colômbia, Peru, Paraguai, 
Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia.
Não gosto de: enrolação.
Meu esporte é: tênis.
Pessoas que me influenciaram: meu 
marido e minha mãe.
Tenho saudades: da infância.
Se eu fosse um personagem eu seria: 
Mafalda.
Recomendo: viajar e aprender outro 
idioma.
Se eu fosse um filme eu seria:  
P.S. Eu Te Amo.
A trilha musical da minha vida teria: 
Fred Mercury.

Coisas simples que me fazem feliz: ba-
nho de sol e a leitura de um bom livro.
As melhores coisas da vida são: bater 
papo com amigos e ler.
Quando não estou trabalhando, gosto 
de: viajar, ler e jogar tênis.
Momento mais marcante na trajetória 
PUCRS: ser paraninfa, pela primeira vez, 
em 2006/1.
Se eu não trabalhasse como enfermei-
ra e professora, eu seria: arquiteta ou 
decoradora. 
Meu talento é: esportes.
Planos futuros: viajar muito e voltar a 
jogar tênis.

Ana Elizabeth

Prado ima
Figueiredo

Autorretrato
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Você Sabia?



Achados e Perdidos?
Já procurou no 

Saiu de casaco para a aula e 
voltou sem? Onde foi parar 
aquele seu guarda-chuva? O 
que aconteceu com a agenda 
que você carregava embaixo 
do braço e, quando se deu 
conta, não estava mais com 
ela? Há sempre a possibilida-
de que seus objetos estejam 
na Central de Achados e Per-
didos da Universidade. 

Entre 20 e 50 objetos são 
recolhidos por dia em diver-
sos lugares, de salas de aula 
a banheiros e pátios. Dentre 
os pertences mais peculiares 
já encontrados estão um 
vestido de festa e aparelho 
dentário. 

Aluno, visitante, profes-
sor ou funcionário, se você 
encontrar algo perdido pelo 
Campus, deve levar até a 
Central, no prédio 20, ou em 
qualquer prédio com recep-
ção (elas possuem sistema 
interligado). As secretarias 
das unidades acadêmicas 
têm a orientação de entregar 
diariamente os materiais en-
contrados para as recepções 
dos prédios ou, no caso dos 
que não possuem recepção, 

entregar semanalmente para 
a Central. 

Todos os objetos são ca-
dastrados, guardados em 
sacos plásticos – cada um 
com respectiva numeração 
de identificação – e ficam 
disponíveis para consulta e 
retirada durante seis meses. 
Os pertences podem ser re-
tirados somente após a iden-
tificação de que realmente 
a pessoa é a proprietária. É 
indispensável apresentar um 
documento com foto (cartei-
ra de trabalho, RG, CNH). No 
momento de recolher, é pre-
ciso preencher um protocolo 
de recebimento do material 
encontrado.

campus
VIDA NO
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Ele tem 25 anos e é professor da  
PUCRS há quase três. Ricardo Girardi é 
o docente do sexo masculino mais novo 
da Universidade. Ministra as disciplinas 
de Materiais de Construção Civil I e II na 
Faculdade de Engenharia e, também, 
orienta trabalhos de conclusão. Enge-
nheiro civil diplomado pela Instituição – 
fez o curso em quatro anos e meio com 
bolsa integral ProUni – demonstrou 
interesse pelas atividades acadêmicas 
ainda na graduação. “Admirava como 
os meus professores se expressavam 
e repassavam o conhecimento. Ob-
servando o quanto é importante esse 

Fonte: Aline Korzeniewski, encarregada da 
secretaria do Setor de Serviços Operacionais
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Armários estão 
lotados de 
cadernos, roupas 
e guarda-chuvas 
esquecidos

A Central de Achados e Perdidos 

está localizada no Setor de Serviços 

Operacionais, prédio 20. Seu horário de 

funcionamento é das 8h às 12h e das 

13h12min às 18h, de segunda a sexta-feira. 

Contatos: 3320-3567 ou 3320-4697 e 

servicosoperacionais@pucrs.br.

Onde fica 

sabia?
Você

processo de aprendizagem, comecei a 
procurar características que me qua-
lificassem para a profissão”, explica. 
Girardi tornou-se monitor e, no último 
semestre, foi convidado a voltar das 
férias já como professor. “Não espe-
rava que fosse tão cedo”, reconhece. 
Hoje, ele alia a docência ao trabalho de 
pesquisador na Fundação de Ciência e 
Tecnologia.
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OLÍMPICO

NOVOS VOOS 

A PUCRS recebe até o 
dia 2 de outubro a visita 
do professor Norbert 
Müller, da Universidade 
de Kaiserslautern (Ale-
manha), membro do Con-
selho Pontifício para Laicos 
(Vaticano) e presidente do Co-
mitê International Pierre de Coubertin. Além de 
atividades com as Faculdades de Educação Físi-
ca e Ciências do Desporto e Filosofia e Ciências 
Humanas, o Museu de Ciências e Tecnologia e o 
Centro de Pastoral, Müller também participa de 
reuniões com o Grupo de Pesquisa em Estudos 
Olímpicos e com o Comitê Brasileiro Pierre de 
Coubertin (ambos com sede na PUCRS) para a 
prospecção de pesquisas e o planejamento de 
atividades educacionais e sociais relacionadas 
com os Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil.

O Reitor Joaquim Clotet e os professores Éder 
Henriqson (Diretor de Graduação) e Thais Rus-
somano (coordenadora do Centro de Microgra-
vidade) recém voltaram dos EUA onde visitaram 
a instituição parceira Embry-Riddle Aeronautical 
University (ERAU). A missão teve como objetivo 
o planejamento de ações de colaboração entre 
a PUCRS e a ERAU em projetos que envolvem 
ampliações de mobilidade, oferta de cursos de 
aperfeiçoamento e pesquisa.

A tradição de os diplomados em Direito pela 
PUCRS se destacarem nos concursos para a 
magistratura mais uma vez se confirma. Dos 71 
juízes que tomaram posse no Tribunal de Justiça 
do Estado, em setembro, 15 são egressos da 
Universidade. O concurso teve nada menos que 
4.200 concorrentes de todo o País. Recente-
mente, o curso da Faculdade de Direito também 
repetiu sua performance conquistando cinco 
estrelas (excelente) na avaliação no Guia do 
Estudante da Abril.

JUÍZES E ESTRELAS

INOVADOR DIGITAL
Diego Maffazzioli, estudante de Direito, teve seu projeto selecionado 
pela Microsoft para integrar o BizSpark: programa mundial que incenti-
va e auxilia novas empresas de pequeno porte da área de TI, por meio 
do fornecimento gratuito de softwares Microsoft. À frente da Ludific 

– startup incubada na Raiar da PUCRS 
– o empresário desenvolveu com o 
sócio, Felipe Busanello, um sistema 
digital que possibilita a empresas e 
instituições de ensino testar alunos e 
funcionários de acordo com a área de 
estudo ou atuação de cada um. Para 
os empreendedores, a participação 
no programa da Microsoft é um passo 
importante, pois permite o acesso à 
rede de informações geradas por inte-
grantes do programa que reúne mais 
de 100 mil startups em todo o mundo.FO
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O diretor do Instituto do Cérebro 
e professor da Faculdade de Medi-
cina, neurologista Jaderson Costa 
da Costa, foi homenageado pela 
Assembleia Legislativa do Estado 
com a Medalha do Mérito Farrou-
pilha. A proposta para conceder a 
mais alta honraria do órgão foi do 
deputado estadual Aldacir Oliboni 
em reconhecimento aos anos que 
Costa dedicou à pesquisa avançada 
em neurociências. Pesquisadores, 
médicos, gestores e professores da 
PUCRS, além de amigos e familiares 
prestigiaram a solenidade.

MÉRITO FARROUPILHA 
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O diretor do Centro de Memória, neurocien-
tista e professor Iván Izquierdo, é o primeiro 
pesquisador latino-americano a alcançar 
20 mil citações na base de dados de artigos 
científicos multidisciplinares Web of Knowle-
dge. Há mais de 50 anos em atuação, Izquierdo 
é referência na comunidade científica mundial 
quando o assunto é fisiologia da memória. Entre 
as suas principais descobertas, estão os mecanismos moleculares de 
formação, evocação, persistência e extinção da memória.

REFERÊNCIA MUNDIAL
FOTO: BRUNO TODESCHIN
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“Professor não é o 

profissional que 

dá aula. Professor 

é o profissional 

que ajuda o aluno 

a formular as suas 

perguntas, que o 

incentiva a agir com 

competência, em diferentes 

situações, e que o estimula a construir sua 

própria trajetória, com autonomia. Nesse 

encontro entre dois sujeitos, efetiva-se uma 

experiência única, que talvez só quem a viva 

possa expressá-la. Pergunte a um Professor!”

Maria Eunice Moreira, Letras

“Meu primeiro contrato como 

professor foi em julho de 1976. 

Não sabia bem o que era ser 

professor, mas gostava daquilo 

que eu era. Com o tempo, fui 

mudando e passei a gostar 

não mais do que era, mas do 

que fazia. Da oportunidade de, 

em companhia de outras pessoas, 

buscar um jeito de transformar o 

momento da aula num pequeno evento, em 

que o prazer do encontro – e da lembrança dele – 

tenha como produto a aprendizagem.”

Ivan Antonello, Medicina 

“Ser professor é acreditar no 

exercício de uma docência 

comprometida com o 

acolhimento aos alunos, 

com o rigor da seriedade 

e do conhecimento, com 

o respeito às diferenças 

e com a possibilidade da 

transformação. É apostar no 

desafio da alegria na sala de 

aula como componente integrador 

do encontro entre o professor e o 

aluno, tendo o afeto como agente de 

aproximação entre ambos.”

Zuleica Rangel, Educação 

“Eu me arrisco a dizer que ser 

professor é uma contínua 

troca de experiências, 

em que se estimula o 

pensamento crítico, 

pega-se o aluno pela 

mão e lhe dá asas 

para voar. E pensando 

nessa agradável viagem, 

às vezes tenho a sensação 

de que recebo muito mais do 

que transmito, pois a cada nova experiência, 

novos desafios, também nos tornamos 

pessoas melhores. Já dizia um sábio provérbio 

chinês: ‘Os professores abrem a porta, mas 

você precisa entrar sozinho’.”

Clarissa Blattner, Fisioterapia

“O desafio do professor é conseguir despertar o interesse do 

aluno. O docente, na atualidade, acaba por disputar a atenção do 

aluno num mundo de fascinações e de múltiplas opções. O que 

mais me encanta no ensino jurídico é a possibilidade de estimular 

a criação de um espírito crítico e contestador, capaz 

até, muitas vezes, de contrariar normas e textos 

legais. Nada é igual ao exercício da cátedra. 

Nada supera o olhar atento dos alunos. 

Nenhum silêncio é tão eloquente. E, mais, 

mente quem diz que não existe possibilidade 

de se fazer ciência com afeto.”

Alexandre Wunderlich, Direito 

“Eu me sinto em uma roda de amigos”, define 
a professora Liana Furini sobre as aulas na Fa-
culdade de Comunicação Social. Aos 25 anos, 
ela é a mais jovem docente do sexo feminino da 
PUCRS. Publicitária formada pela Universidade 
em 2010, interessou-se pela carreira acadêmica 
quando fazia a monografia. Continuou os estu-
dos e, em 2013, ingressou no mestrado. O orien-
tador Roberto Tietzmann avisou a jovem que 

haveria um processo de seleção de professor na 
área de sua pesquisa, comunicação digital. Em 
agosto deste ano, ela começou a ministrar as 
disciplinas de Mídia II e Projeto de Criação e Pro-
dução Digital em PP na Famecos. “Ter uma ida-
de próxima a dos alunos facilita o entendimento, 
falamos a mesma língua, trocamos ideias”, des-
taca. Liana também é sócia-diretora da Agência 
Gancho e mestranda em Comunicação Social.
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Neste 15 de outubro, Dia do Professor, a Mundo  

PUCRS recolheu alguns depoimentos daqueles que são 

responsáveis pela formação de novos profissionais e 

cidadãos e cuja performance em sala de aula serve de 

referência aos alunos no seu futuro.

#SerProfessor

Você Sabia?
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Enviada por FFCH pelo 
facebook.com/mundopucrs

Enviada por Jeferson Gonçalves 
para mundopucrs@pucrs.br

Quer

Enviada para 
mundopucrs@pucrs.br 

por Cristiane Maracci, 
funcionária da Netwall, 

no Tecnopuc

Enviada para 

mundopucrs@pucrs.br 

por Djalmo dos Santos 

Goncalves, encarregado 

do Setor de Reprodução 

Gráfica do Hospital 

São Lucas

Envie suas fotos feitas na PUCRS para 
mundopucrs@pucrs.br ou pelo

www.facebook.com/mundopucrs.
Você também pode usar a 

#mundopucrs no Instagram.
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Dia de sol no Tecnopuc

Jardim na entrada do Campus

Equipe da Faculdade de Filosofia

Depois da chuva: prédio 32
e Morro da Polícia vistos do

9º andar do Portal Tecnopuc

e Ciências Humanas comemora 

Melhor Universidade Privada do Brasil

o título de a PUCRS ser a

participar?

Mundo PUCRS é uma publicação interna quinzenal da Universidade editada pelo Setor Editorial da Assessoria de Comunicação Social, prédio 1, 
2º andar, sala 202.02, fone 3353-4446 • Coordenadora da Assessoria: Ana Maria Roig • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição e Redação: 
Ana Paula Acauan, Magda Achutti e Vanessa Mello • Estagiária: Juliana Marzanasco • Revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini 
e Gilson Oliveira • Arquivo Fotográfico: Analice Longaray e Camila Paes Keppler • Publicação on-line: Rodrigo Marassá Ojeda • Projeto gráfico 
e Editoração Eletrônica: Pense Design • Impressão: Epecê-Gráfica
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