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Entenda o significado de dez símbolos típicos do Natal 
 

 
 
De tão antigas, muitas das tradições ainda presentes no mundo moderno, apesar de 
não terem perdido seu valor cristão, podem ter sua representação desconhecida, até 
mesmo pelos fiéis mais fervorosos. Conheça a origem e o significado de dez símbolos 
do Natal.  
 
Presépio 
O presépio é o único símbolo natalino baseado puramente nos Evangelhos. De 
tradição cristã, ele é a reprodução do cenário onde Jesus Cristo nasceu. Manjedoura, 
animais, pastores, os três reis magos, Maria e José acolhem o bebê numa cabana de 
madeira, em Belém. O hábito de montar presépios surgiu na Itália, onde o artesanato, 
simbolizando a vinda do filho de Maria ao mundo, caiu no gosto popular. 
 
Estrela 
Presente na história bíblica, a estrela guiou os três reis magos até o local do 
nascimento de Jesus. Usada como enfeite, em especial no topo da árvore de Natal, 
simboliza o filho de Deus, que é a estrela-guia, o caminho e o sentido da humanidade. 
Também são lembradas na árvore de Natal as outras estrelas que estavam no céu, 
na noite em que Jesus nasceu. 
 
Pinheiro 
Os pinheiros são as únicas árvores que mantêm suas folhas mesmo no inverno. Vivo 
e verde o ano inteiro, representa no Natal a esperança, a alegria e a mudança. Quanto 
ao costume de colocar os presentes natalinos embaixo da árvore enfeitada, foi no 
palácio da Rainha Elizabeth I, em ocasião natalina, que tudo começou. Sem poder 
receber pessoalmente todos os presentes que lhe eram entregues, a inglesa pediu 
para que fossem depositados embaixo de uma grande árvore de seu jardim. 
 



Coroa de Advento 
A Coroa de Avento consiste em um círculo envolto em ramos verdes que sustenta 
quatro velas, que podem ser vermelhas ou multicoloridas. Nas quatro semanas que 
precedem o Natal, o objeto fica exposto nas igrejas católicas em pontos de destaque. 
Em conjunto, simbolizam a espera pela vinda do Senhor, sendo que os ramos são a 
eternidade de Deus e cada vela é um voto específico para os fiéis, enquanto sua luz 
é a afirmação de que o Evangelho brilha na vida de quem serve a Cristo.  
 
Guirlanda 
Para decorar as ruas da Inglaterra, eram usadas flores da espécie sempre-vivas, que 
receberam significado maior na Alemanha, quando passaram a ser arrumadas em 
círculo para simbolizar o amor sem fim de Deus. Quando presente, a fita vermelha 
decorando as folhas verdes de pinheiro representa a proteção divina, tornando o 
enfeite ideal para ser pendurado nas portas dos lares.  
 
Postal de Natal 
O pintor inglês John Callcott Horsley foi responsável pelo primeiro postal de Natal da 
história. A pedido de Sir Henry Cole, que tinha o hábito de mandar cartas para seus 
familiares e amigos na época natalina, John produziu cartões com a mesma 
mensagem, que foram enviados aos próximos do cliente por estar ocupado demais 
para escrever. Hoje, a troca de postais é uma forma de confraternização natalina 
bastante usada no mundo. 
 
Bolas de Natal 
As coloridas bolas de Natal, colocadas nas pontas dos galhos dos pinheiros ou árvores 
artificiais, representam os frutos da vida humana e seus desejos, tais como amor, 
esperança, perdão e alegria. De formas e tamanhos diferentes, os enfeites também 
representam os gestos concretos de amor entre irmãos da Terra. 
 
Sinos 
O instrumento de anunciação das festas populares era principalmente usado no Natal, 
onde ganhou a adaptação simbólica de que seu badalar informa o nascimento de 
Jesus Cristo. Presente nas decorações natalinas como enfeite de porta ou para 
pendurar na árvore de Natal, o objeto ainda é protagonista de algumas cantigas, como 
"Bate o Sino". 
 
Ceia 
Com o intuito de unir as pessoas para festejar a vinda de Cristo ao mundo, a fartura 
da ceia é uma alusão à fome que as sociedades antigas passavam. Para simbolizar o 
corpo do filho de Deus, a carne (peru, ganso ou peixe) é posta na mesa. "Amai-vos 
uns aos outros" é o principal lema da ceia de Natal, onde também não podem faltar 
bolos e frutas para o agrado das famílias. 
 
Canções 
Traduzindo em palavras e acordes a magia do Natal, as canções ou cantigas natalinas 
fazem parte de antigas tradições que foram difundidas entre países cristãos. O sentido 
das cantaroladas, muitas vezes acompanhadas de instrumentos, é reforçar os valores 
cristãos, com muita alegria e amor ao próximo. Uma das músicas mais conhecidas no 
mundo é "Noite Feliz". 
 



 

Vai viajar nas férias? Confira como funciona o seguro viagem 
 

 
 
Os meses das férias escolares são os principais escolhidos para as viagens nacionais 
e internacionais, e os passageiros estão cada vez mais optando por se proteger dos 
imprevistos: de acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
(FenaPrevi), houve um crescimento de 19,2% na contratação de seguros viagem nos 
primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2018. Entretanto, muitos 
viajantes ainda têm dúvidas em relação a esse modelo de seguro. Para esclarecer os 
principais pontos da cobertura, Raphael Swierczynski, CEO da insurtech (empresa de 
tecnologia em seguros) Ciclic, lista abaixo um guia sobre a proteção: 
 
O que é o seguro viagem? 
A proteção foi criada para dar assistência aos passageiros em determinados 
problemas que ocorram durante a viagem, doméstica ou internacional, de acordo com 
as regras de cobertura descritas na apólice. "Pode-se dizer que é o tipo de serviço 
que contratamos com a expectativa de não precisar acionar em momento algum, mas 
é imprescindível para garantir a segurança do consumidor quando ele está longe de 
casa.", diz Magda Nassar, presidente da ABAV. 
 
O que o seguro viagem cobre? 
De acordo com a resolução 315 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
órgão que regula o mercado de seguros e capitalização brasileiro, o seguro viagem 
deve oferecer ao menos uma das seguintes coberturas: 

 Despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas (DMHO); 

 Traslado médico; 

 Traslado de corpo; 

 Regresso sanitário; 

 Morte em viagem; 

 Invalidez permanente total ou parcial. 
Quando o destino da viagem for no exterior, é obrigatório que o seguro cubra o DMHO, 
o regresso sanitário e os traslados (médico e de corpo). Entretanto, é comum as 



seguradoras ofertarem opções extras que ampliam as coberturas para outros itens 
relacionados às viagens, como extravio de bagagens, retorno antecipado do 
passageiro, atraso de voos e assistência jurídica. 
 
O seguro viagem é obrigatório? 
A obrigatoriedade varia de acordo com o destino da viagem. Na Europa, devido ao 
Acordo de Schenger (política de livre circulação de pessoas pelos países membros 
da União Europeia), é necessário que os viajantes possuam seguro-viagem com no 
mínimo 30 mil euros de cobertura. Também exigem a proteção em Cuba (mínimo de 
$ 10.000) e na Venezuela (mínimo de $ 40.000). Em território nacional, não é 
obrigatória a contratação, porém há a recomendação para aquisição. 
 
Quanto custa adquirir um seguro viagem? 
O valor é calculado de acordo com o destino da viagem, o tempo de estadia, a idade 
do viajante e o tipo de cobertura escolhida. Como exemplo, um seguro para uma 
viagem nacional de duas semanas com a cobertura de R$ 50 mil custa, em média, R$ 
66. 
 
Qual é a validade do seguro viagem? 
"A validade começa no momento de despachar as malas, quando o seguro cobrir o 
extravio de bagagem. Por isso, é importante que, no momento da compra, o cliente 
informe exatamente o dia em que sairá do Brasil e o dia que retornará ao país", explica 
Raphael Swierczynski. 
 
Como acionar o seguro em caso de necessidade? 
Após a contratação do seguro, o usuário recebe os canais de atendimento. Para 
acionar o serviço, basta entrar em contato com a seguradora pelos telefones de 
emergência, que são exclusivos de acordo com o destino escolhido. O suporte 
geralmente é realizado em português, e a orientação varia de acordo com cada caso, 
sem que o usuário precise desembolsar nenhum valor em dinheiro, estando o 
montante dentro da faixa de cobertura contratada pelo cliente. 
 
Quais os imprevistos que ocorrem com maior frequência? 
De acordo com a ABAV, a causa mais comum para acionamento do seguro viagem é 
a assistência médica por acidente ou enfermidade, seguida de bagagem extraviada, 
cancelamento de viagem, atraso/cancelamento de voo, repatriação sanitária e 
despesas odontológicas. 
 
Como contratar o seguro viagem? 
Para saber mais sobre o produto, fale com a nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como comprar carro e adquirir seguro com isenções para pessoas 
com deficiência 

 

 
   
Primeiro é importante saber que o direito à isenção na compra do automóvel para PCD 
é garantido por lei, mas o seguro precisava ser contratado de forma diferenciada, até 
então, por uma clausula adicional para pessoas com deficiência. Esta cláusula 
garantia que, nos sinistros de indenização integral (perda total, roubo ou furto sem 
recuperação), a seguradora se responsabilizaria pelos valores do recolhimento dos 
impostos. Se não houvesse a contratação dessa condição, os valores dos impostos 
não seriam garantidos e ficariam a encargo do proprietário do carro. 
 
“Agora, o Porto Seguro Auto mudou essa realidade e com uma nova versão do produto 
para PCD em que a contratação da cláusula não é mais necessária para esse fim”, 
diz Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto. “O recolhimento dos impostos passa 
a ser garantido automaticamente, sem necessidade de coberturas adicionais 
opcionais. No momento da contratação ou renovação do seguro auto, basta informar 
que trata-se de veículo com isenção fiscal. Ao segurado caberá apenas providenciar 
as guias para a seguradora fazer o pagamento dos impostos”, completa. 
 
Quem tem direito ao benefício? 
Qualquer condutor de automóveis que seja deficiente físico está isento de IPI, IOF, 
ICMS, IPVA e rodízio municipal. No entanto, uma pessoa com deficiência pode 
integrar um público mais abrangente que simplesmente os que nascem ou adquirem 
deficiências visuais, auditivas e motoras. Podem ser pessoas com hérnia e outros 
problemas, incluindo as que passaram por cirurgias de seios, que são incluídas nessa 
categoria por apresentarem limitações temporárias que afetam, acima de tudo, sua 
mobilidade ou outras condições. O portador de necessidades especiais não condutor, 
que tenha deficiência física, visual ou autismo está isento de IPI e o carro fica livre de 
rodízio municipal. 
 



  
É importante saber que, mesmo tendo uma das deficiências ou patologias citadas na 
lei, o que dá direito ao benefício é a sequela provocada no condutor, cuja avaliação 
técnica e especializada é feita por um perito médico. 
  
Podem procurar pela isenção os que possuem: 

  
  
Como solicitar o seguro de auto para PCD?  
Depois de adquirir o veículo com isenção é preciso fazer um seguro. O procedimento 
é o mesmo como em qualquer cotação para contratar um seguro auto, a diferença 
será que o segurado precisa mencionar que o veículo foi adquirido com benefícios 
de Pessoas com Deficiência e quais são os equipamentos específicos que ele possui. 
  
“O Porto Seguro Auto repõe 100% do valor de mercado do automóvel e garante a 
quitação total dos impostos. Em casos de sinistros de indenização integral, o segurado 
poderá ter a restituição limitada à tabela FIPE, sem depreciação decorrente dos 
impostos que serão quitados pela seguradora”, comenta Jaime Soares. 
  
Além desse diferencial, os clientes que contratam esse tipo de seguro também contam 
com outras coberturas, como: assistência 24h para o carro, desconto na franquia, 
carro extra ou créditos para transporte por APP, estacionamentos com até 30% de 

·         Autismo (familiares) ·         HIV positivo (se há sequela física ou 
motora) 

·         Amputação ou ausência de membro ·         Má formação dos membros 

·         Artrodese e artrose ·         Manguito rotator 

·         Artrite reumatoide ·         Mastectomia 

·         AVC (Acidente Vascular Cerebral) ·         Monoparesia e monoplegia 

·         Cegueira (familiares) ·         Nanismo 

·    Câncer de mama e linfomas (se há 
sequela física ou motora) 

·         Neuropatias diabética 

·         Deficiências físicas, mentais e 
intelectuais 

·         Quadrantectomia (parte da mama) 

·         Diabetes (se há sequela física ou 
motora) 

·         Paralisia cerebral (familiares) 

·         Doenças degenerativas e neurológicas ·         Paralisia e paraplegia 

·         Doenças renais crônicas ·         Parkinson 

·         Dort (LER) e bursites graves ·         Problemas de coluna (se há sequela 
física ou motora) 

·         Esclerose múltipla ·         Próteses internas e externas 

·         Escoliose acentuada ·         Poliomelite 

·         Hérnia de disco ·         Ponte de Safena (se há sequela física 
ou motora) 

·         Hemiplegia e tetraparesia ·         Renal Crônica (fístula) 

·     Hepatite C (se há sequela física ou 
motora) 

·         Síndrome de down (familiares) 

·         Tetraplegia (familiares) ·         Talidomida 

  ·         Túnel de Carpo e tendinite crônica 



desconto, aluguel de automóveis, reparos de eletrodomésticos, serviços emergenciais 
à residência, reposição do valor do veículo 0km por até seis meses, utilização de mais 
de 300 Centros Automotivos Porto Seguro, entre outros. 
  
Não esqueça dessas dicas antes de contratar o seguro com isenção 
Para a contratação e uma boa escolha de um seguro auto para PCD com isenção é 
preciso estar atento. Assim, é importante seguir algumas dicas: 

 Conte sempre com a ajuda de um corretor para que ele ajude em todas as 
etapas; 

 Procure pesquisar e entender tudo sobre seguro PCD e como funciona, 
conhecendo seus direitos e deveres; 

 Avalie as coberturas ofertadas e veja quais melhor atendem a sua necessidade; 

 Preencha o formulário com atenção para inserir as informações com precisão 
e evitar erros que causem problemas com indenizações futuras. 

  
Para saber mais sobre o produto, fale com a nossa corretora de seguros! 
 
 

 

O que você faria se perdesse informações valiosas sobre sua 
empresa? 

 

 
 
Tecnologias mais robustas e sofisticadas abrem inúmeras possibilidades para 
empresas e usuários finais. Com a ampliação da computação em nuvem, dos projetos 
de Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT), o futuro é agora. Num ritmo cada 
vez mais acelerado, as corporações e os clientes querem interações rápidas, 24X7, 
de maneira eficiente. E nesse ambiente de hiperconectividade, os riscos também se 
espalham e exigem das pessoas físicas e jurídicas uma atenção redobrada para 
manter a privacidade e a segurança das informações. 



 
Segundo levantamento da Avast, empresa especializada em produtos de segurança 
digital, o Brasil registrou um aumento dos ataques cibernéticos de DNS, sistema que 
traduz a numeração dos endereços de IP em domínios. Somente este ano foram 
bloqueados 4,6 milhões de tentativas de falsificação de solicitações de sites CSFR 
(Cross Site Request Forgery) pelo antivírus. O CSFR é uma classe de ataques que 
explora a relação de confiança entre um aplicativo web e seu usuário legítimo, por 
meio de sites de pishing. Ao visitá-lo, a vítima é redirecionada para uma página de 
destino com um kit de exploração de roteador – ferramenta que rouba as informações 
do usuário. 
 
Para agir preventivamente e minimizar os riscos de espionagem e vazamento de 
informações, a educação digital deve ser uma prioridade nas organizações. De acordo 
com o gerente de pré-vendas da Stefanini Rafael, Marcus Pedrosa, a transformação 
digital que vivenciamos em todas as áreas, com dispositivos cada vez 
mais inteligentes, passa pela defesa cibernética e pela inovação em segurança. “As 
empresas precisam adequar suas prática e compreender que a responsabilidade 
sobre a segurança vai muito além das equipes de TI. As organizações devem olhar 
ainda mais para esta área, com a implementação de políticas, processos e controles 
bem definidos para reduzir vulnerabilidades básicas”, aconselha. 
 
Segundo uma pesquisa da Cipher Security, a popularização da Internet das Coisas 
(IoT) torna as empresas mais vulneráveis. Ao deixarem de priorizar a segurança dos 
certificados digitais da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP), as organizações 
enfrentam problemas para lidar com novas ameaças, já que os métodos utilizados 
pelos cibercriminosos se tornam mais avançados. 
 
“Se até 2025 teremos 41,6 bilhões de dispositivos IoT conectados, segundo a IDC, 
precisamos o quanto antes adotar práticas de defesa cibernética para garantir 
integridade em todo o ecossistema de Internet das Coisas. São lamentáveis os 
ataques vivenciados no mundo inteiro, sendo que muitos deles podem ser evitados 
com processos, cultura e disciplina, e ressarcidos com seguro”, destaca Marcus 
Pedrosa. 
 
Para saber mais sobre o seguro de riscos cibernéticos, fale com a nossa corretora de 
seguros! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stefanini.com/pt-br/a-stefanini/coligadas/stefanini-rafael


Tombamentos, capotamentos e demais acidentes nas estradas. 
Como evitar? 

 

 
 
 
Hoje, com a tecnologia, principalmente a telemetria embarcada em veículos, preparar 
motoristas e acompanhar o trajeto tornou-se muito mais fácil. Entretanto, 
seguir dicas e estar sempre atento ao trânsito é fundamental para evitar acidentes e 
diminuir índices tão altos de mortes nas estradas. 
 
Com base em treinamentos dados a motoristas de caminhões e ônibus, além da 
experiência com gestão de frotas em mais de 120 países, a MiX 
Telematics listou dicas importantes para quem quer uma viagem segura. Confira as 
orientações de Alexandre Fagundes, gerente de Marketing e Produtos da empresa: 
 
Tombamentos 
Já ouviu falar na Força G? É a unidade de medida que determina a aceleração lateral 
de um veículo em uma curva. Quando a gravidade atua e se desloca, ocorre um 
tombamento, principalmente de caminhão, em função de seu tamanho. Para se 
prevenir, o motorista não pode entrar com velocidade em excesso nas curvas e manter 
10km/h abaixo do indicado na sinalização, ou seja, se a rodovia tiver limite de 80 km/h, 
é necessário rodar em torno de 70 km/h. 
 
Veículos grandes 
Já cruzou com caminhões transportando cana de açúcar? São os famosos 
treminhões, muito comuns durante a safra, além de tratores e colheitadeiras. Para 
quem transporta o produto, a dica é não exceder as partes laterais e superiores do 
treminhão, além de não exceder o limite de velocidade. Para os demais motoristas, 
acendam sempre o farol para serem vistos com facilidade, não ultrapassem sem 
segurança e mantenham distância segura desses veículos. 
 
Caminhões betoneiras 
Como elas transportam concreto, que é um produto perecível e com muito peso, o 
motorista precisa tomar muito cuidado nas curvas, pois o centro da gravidade da carga 
é alto e ela está em movimento, ou seja, jogando peso de um lado para outro. 
Portanto, para o motorista da betoneira, é necessário sempre respeitar os limites de 



velocidade e seguir as orientações do equipamento, como 14 giros por minuto para 
giros do tambor, entre outras regras. 
 
Ponto cego 
Muitos acidentes ocorrem por conta do ponto cego, ou seja, áreas em que o motorista 
fica sem visibilidade do que acontece ao lado de todos os veículos. Porém, ele pode 
ser reduzido se o motorista se sentar corretamente no banco, com os pés alcançando 
os pedais e com joelhos semiflexionados. Nessa posição, ajuste o retrovisor interno 
para visualizar a maior parte do vidro traseiro; depois, alinhe os espelhos externos 
para eles mostrarem mais a via e menos o veículo. Mesmo assim, fique atento a motos 
e bicicletas, que somem com facilidade dos retrovisores. No caso de caminhões, os 
mais modernos já contam com retrovisores panorâmicos, que deixam as laterais mais 
visíveis. Mesmo assim, é bom ficar sempre atento. Inclusive, hoje, já existem câmeras 
e demais sensores, que ajudam muito motoristas a terem mais segurança. 
 
Capotamento 
Cerca de 55% das mortes de caminhoneiros ocorrem por capotamentos. Como 
caminhões são mais altos e estreitos, se trafegarem em alta velocidade e com carga 
pesada, o risco de capotar aumenta muito. Por isso, o motorista deve dirigir com 
prudência, sempre mantendo distância do veículo da frente. Algumas cargas também 
aumentam o risco, como tanques de carga seca, líquidos e a granel, refrigeradas, bem 
como de gado ou outros animais vivos. 
 
"Além de todos os cuidados, é fundamental que os motoristas respeitem as horas de 
descanso, não ingiram bebidas alcoólicas ou drogas e façam sempre check up. Muitas 
vezes, é necessário o uso de óculos para dirigir ou outras recomendações médicas, 
que farão diferença. O importante, no fim das contas, é manter sempre os olhos 
abertos e dirigir pensando não só em si, mas em todos ao redor", diz Fagundes. 
 
 

Conheça nove ferramentas para combater o stress 
 

 



Confira as orientações para combater o stress, dadas por Bia Nóbrega, coach, 
mentora, palestrante, conselheira e executiva há mais de 21 anos na área de 
Recursos Humanos em grandes empresas.  
 
Conecte-se com os outros 
É importante fortalecer as conexões que você já tem e sempre estabelecer novas 
conexões. O objetivo é ter um círculo de pessoas com quem você realmente possa 
contar, abrir o seu coração e principalmente ter certeza de que quando você precisar, 
essa pessoa vai te ajudar também. 
 
Mantenha a positividade 
Ser otimista não significa ignorar as tristezas e as dificuldades da vida, mas sim focar 
no positivo. Com a prática é possível criar uma facilidade nesse hábito e também 
ajudar as pessoas em volta a ter um dia melhor. Enquanto a negatividade é algo 
contagiante, ser positivo permite manter as pessoas em volta motivadas. 
 
Fique fisicamente ativo 
A história não é nova: as atividades físicas ajudam a manter o nível de endorfina 
equilibrados e diminuem o stress no dia a dia. Não é preciso se prolongar muito no 
assunto, muitos médicos indicam atividades físicas para pessoas estressadas ou 
ansiosas e ajudam até mesmo pessoas em quadros de depressão. 
 
Ajude outras pessoas 
Pesquisas mostram que pessoas que consistentemente ajudam outras pessoas têm 
menos depressão, tem uma saúde melhor, menos dores, sentem-se mais felizes e até 
vivem mais. Não significa que é necessário dedicar muito tempo a isso: sorrir para um 
estranho na rua, ligar para aquele amigo, oferecer ajuda à alguém, são coisas tão 
fáceis e tão rápidas. Não há razões para não fazer. 
 
Durma o suficiente 
Caso você esteja se sentindo cansado, acordando no meio das noites ou tendo grande 
dificuldade para dormir, é essencial cuidar disso. Dormir o suficiente é muito 
importante para a qualidade de vida e também para a redução do stress. 
 
Promova alegria em sua vida 
As atividades de lazer oferecem não apenas distrações dos problemas, mas também 
senso de competência e outros benefícios.  Muitas pesquisas comprovam que de fato, 
rir é o melhor remédio. Além de reduzir ansiedade e dores, aumenta a saúde dos 
pulmões e também do coração. 
O ideal é identificar quais são as atividades que fazem com que você perca noção do 
tempo, e se sinta num fluxo mais agradável. A partir disso, basta praticá-las. 
 
Coma bem 
Comer bem significa fazer refeições com uma boa quantidade de vitaminas e 
proteínas que trazem benefícios para o nosso organismo e, por consequência, nos 
ajudam a reduzir o nível de stress. Comida de verdade também pode ser comida 
gostosa. Alimentos processados, embalados e com muita química são prejudiciais 
para o corpo e para a mente também. 
 
 



Cuide do seu espírito 
Espiritualidade vai muito além de religião. Trata-se de se conectar com aquilo que é 
sagrado para si mesmo. Para alguns é Deus, para outros é a natureza, a arte, entre 
outras coisas. De forma geral, é preciso enxergar o que é importante e que tenha uma 
ligação profunda com o seu próprio ser. 
 
Obtenha ajuda profissional se for necessário 
Seres humanos não são super heróis e muitas vezes é necessário buscar ajuda 
profissional e existem diversos métodos que podem contribuir para a melhora. 

  

 


