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1. Crédito e Financiamento 

Caixa cobrará juros mais baixos de clientes com menor risco no crédito 
imobiliário 

1 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

Banco deve oferecer já no primeiro semestre cobrança distinta das taxas 
conforme o perfil de risco do cliente. 
 

A Caixa Econômica Federal pretende passar a oferecer taxas menores 
no crédito imobiliário para clientes considerados de menor risco, como os que 
derem uma entrada maior ou tomarem empréstimos de prazo mais curto, disse 
nesta quarta-feira (1) o vice-presidente de Habitação do banco estatal, Nelson 
Antonio de Souza. 

Hoje o banco oferece taxas de juros padronizadas para não correntistas. 
"Pretendemos ter isso em operação ainda neste primeiro semestre", disse 
Souza à Reuters. "Vai ser uma espécie de cadastro positivo: quem oferecer 
níveis de risco menores poderá ter juros mais baixos." 

Setor afetado pela recessão 
Com cerca de 67% do mercado de financiamento habitacional, a Caixa 

tem buscado formas de incentivar o setor, fortemente afetado pela recessão no 
país. O banco estatal federal foi o primeiro a anunciar cortes nas taxas de juros 
para o setor em novembro, após o Banco Central ter iniciado em outubro um 
ciclo de cortes da Selic. 

Segundo Souza, o banco não pretende promover novos cortes de juros 
no financiamento imobiliário nos próximos meses apesar da esperada queda 
da taxa Selic, porque leva em conta outros fatores de risco, como capacidade 
de pagamento dos tomadores. 

"O assunto corte de juros não está em discussão agora na Caixa", disse. 
Segundo o executivo, o banco desembolsou R$ 11,5 bilhões para 
financiamento imobiliário em dezembro, quase o dobro da média mensal 
registrada na primeira metade do ano. 

Crédito abaixo da meta 
Com isso, a Caixa fechou 2016 com cerca de R$ 90 bilhões liberados 

para o setor, pouco abaixo da meta de R$ 93 bilhões. "Para este ano, 
esperamos fazer pelo menos o que fizemos no ano passado", disse Souza. 

Na semana passada, a Associação Brasileira de Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip) informou que os empréstimos concedidos pelo 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no ano passado para 
compra e construção de imóveis caíram 38,3% ante 2015, para o menor nível 
desde 2009, refletindo a demanda debilitada por juros altos e o desemprego. 

Sem citar valores, o executivo afirmou que cerca de 33 mil pedidos de 
financiamento habitacional chegaram ao banco em janeiro e estão em 
processo de aprovação. 
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Para Souza, um dos fatores que tende a fortalecer o financiamento para 
compra da casa própria em 2017 é a entrada em vigor das Letras Imobiliárias 
Garantidas (LIG), um instrumento de captação de recursos para o setor. 

Na segunda-feira, o Banco Central abriu consulta pública sobre a LIG 
até 30 de abril e estimou que o instrumento estará no mercado até o fim do 
primeiro semestre. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/caixa-tera-juros-diferentes-do-credito-
imobiliario-conforme-risco-de-cliente.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Supermercados 

Atacarejo continua avançando nas vendas dos supermercados em 2016 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Pesquisa indica que houve uma migração de categorias para o autosserviço devido a 
queda na renda, o que fez com que o volume comercializado nos supermercados 
recuasse 4,3% no ano 
 

Apesar do crescimento de 1,58% no faturamento dos supermercados no ano 
passado, o volume de produtos vendidos caiu. Segundo levantamento da Nielsen, a 
queda em número de unidades foi de 4,3% de janeiro a novembro de 2016, puxada, 
principalmente, pela migração de categorias para o atacarejo. 

Para a gerente de atendimento da Nielsen, Lenita Mattar, além da migração de 
algumas categorias para o cash&carry, outro fator que explica o recuo visto em 2016 é 
a forte retração tanto da renda quanto do consumo do brasileiro. De acordo com a 
pesquisa, a renda caiu 12% em 2016, frente ao ano anterior, voltando ao patamar de 
cinco anos atrás. Em relação ao gasto, o recuo foi ainda maior, de cerca de 16%. 

"Essa queda da renda foi impactada pela alta do desemprego, e pelas pessoas 
que perderam o emprego e empreenderam com um negócio com uma renda menor", 
explica Lenita. Outro fator que influiu, segundo ela, é o fato de a classe C, que em 
anos anteriores foi um grande motor da economia brasileira, ter diminuído 
drasticamente seus gastos. 

Ainda de acordo com o levantamento da Nielsen, pela primeira vez nos últimos 
quatro anos a classe C teve um gasto inferior a sua renda, já que a renda média foi de 
R$ 2.584, e o gasto médio ficou em R$ 2.552. "Antes esse consumidor se endividava 
e fazia compras a prestação. No ano passado ele gastou menos do que sua renda 
para pagar as dívidas", afirma. 

Migração para atacarejo 
Sobre a migração da compra de algumas categorias para o atacarejo, ela diz 

que o movimento, iniciado nos últimos anos, se acelerou ainda mais em 2016. "Em 
2015 os hipermercados já tinham sido impactados pela expansão do atacarejo, mas os 
supermercados ainda cresciam. No ano passado esse canal também foi impactado", 
afirma Lenita. 

Enquanto os supermercados, hipermercados e mercados de vizinhança viram 
uma retração de 4,3% no volume de produtos vendidos, em comparação com 2015, no 
mesmo período o atacarejo avançou 12,5% na mesma base. 

Apesar da forte expansão, Lenita afirma que a tendência é de que haja uma 
desaceleração do crescimento desse canal. "Com a melhora da economia algumas 
dinâmicas do consumo vão retornar. Nesse cenário, a tendência é de que o atacarejo 
se estabilize. Ele não vai continuar se expandindo nesse ritmo", afirma. 

Ela acrescenta que em termos de aberturas de lojas já houve uma diminuição 
na intensidade, mas que a expansão de vendas ainda impulsiona. "O atacarejo ainda 
está em desenvolvimento e o varejo está se readequando a isso", diz. 

Um dado da pesquisa da Nielsen que comprova a migração para o cash&carry 
é relativo as categorias de produtos. De acordo com o estudo, ao mesmo tempo em 
que categorias como leite, iogurte, sorvete, biscoito e papel higiênico tiveram uma 
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retração considerável no setor de supermercados, no de atacarejo todas apresentaram 
um forte crescimentos no volume de vendas. "Com a crise ocorreram esses 
movimentos: o consumidor migrou de canal, fez downgrade das marcas, mudou o 
tamanho das embalagens e por fim reduziu o volume de suas compras", enumera. 

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João 
Sanzovo Neto, também aponta para a mudança no hábito de compra do brasileiro. "No 
ano passado o consumidor fez 'uma ginástica': mudou os hábitos, parou de consumir 
fora do lar, substituiu produtos e fez downgrade para economizar", afirma. 

Faturamento 
Em relação ao faturamento do setor, o executivo sinaliza que houve um 

incremento de 1,58% em 2016, em termos reais, na comparação com o ano anterior. 
O crescimento se deu, no entanto, por conta da alta dos preços. "A receita dos 
supermercados só cresceu porque o preço dos produtos vendidos nas lojas também 
cresceu bastante no ano passado", diz Sanzovo. Ainda assim, ele diz que o resultado 
ficou acima da expectativa da entidade, e que ele foi impulsionado pelas vendas do 
Natal e do Réveillon. "O ano foi difícil, mas conseguimos um resultado satisfatório." 

As vendas dos supermercados também apresentaram crescimento em 
dezembro de 2016. Quando comparado com o mês anterior a alta foi de 20,89% 
(reflexo das vendas do Natal), e na comparação com o mês de dezembro de 2015, o 
avanço foi de 2,23%. 

Com a divulgação do resultado do ano, a Abras também revisou sua previsão 
para o desempenho do setor em 2017. A expectativa, que em outubro do ano passado 
era de um crescimento de 1,5% para este ano, passou para 1,3%. Em termos 
nominais, a projeção da entidade é de um crescimento de cerca de 6% no setor. 

"O desemprego foi o grande determinante na revisão para baixo da previsão 
para 2017", afirma o presidente da Abras. Ele acrescenta ainda que as previsões para 
o Produto Interno Bruto (PIB) para este ano também pioraram desde outubro, e que 
isso aumenta o risco de que a taxa de desemprego supere o patamar de 13% este ano 
(a perspectiva anterior da entidade era de 12,5%). 

"O nosso setor depende do crescimento da renda, que por sua vez depende do 
emprego e do aumento dos investimentos. A previsão que estamos fazendo de 1,3% é 
otimista, considerando o cenário atual", diz. O executivo acrescenta, no entanto, que a 
perspectiva da Abras para a economia brasileira é de que ela ainda 'ande de lado' 
neste ano. 

Pedro Arbex 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/atacarejo-continua-avancando-nas-vendas-dos-
supermercados-em-2016-id603184.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Alimentação 

Rótulos devem alertar sobre alimentos com mais de 0,1% de lactose 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Anvisa dá prazo de até dois anos para adaptação das embalagens no mercado 
 

A  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta 
terça-feira que todo alimento que contenha mais de 0,1% de lactose em sua 
composição deverá ter a expressão “Contém lactose” no rótulo. Todos os 
alimentos disponíveis no mercado precisam atender a nova regra em até dois 
anos. 

Os fabricantes poderão usar os termos “baixo teor de lactose” quando o 
tipo de açúcar for reduzido para valores entre 100 miligramas e 1 grama a cada 
100 gramas do alimento. 

Segundo o órgão, o limite de 100 miligramas para cada 100 gramas ou 
mililitros do produto foi definido “com base na experiência de outros países que 
já adotam esta regulação há bastante tempo, como Alemanha e Hungria”. 

“Esse limite tem se mostrado seguro para as pessoas com intolerância à 
lactose. A Anvisa ainda considerou a existência de laboratórios de controle de 
qualidade que possuam capacidade de identificar a lactose em tais níveis”, 
afirmou a agência. 

TRÊS ROTULAGENS 
Com a regra, há três tipos de rotulagem necessárias para a lactose: 

“zero lactose”, “baixo teor” ou “contém lactose”. 
Segundo a Anvisa, apenas os estabelecimentos que preparam os 

alimentos – sem embalagens ou embalados no próprio ponto de venda a 
pedido do consumidor – não estão obrigados a informarem sobre o conteúdo 
de lactose. 
 
 
 
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/rotulos-devem-alertar-
sobre-alimentos-com-mais-de-01-de-lactose-20853034 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Febraban adia de maio para julho início da nova plataforma de boletos 

1 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

 
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) postergou de maio para julho o 

início do funcionamento da nova plataforma de cobrança de boletos que vai centralizar 
o registro de todos os documentos emitidos. O adiamento, conforme explicou a 
entidade em nota ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, 
foi necessário para dar tempo de os bancos fazerem os ajustes necessários e garantir 
que o sistema já esteja integrado e sendo alimentado pelas plataformas de todas as 
instituições. 

A primeira etapa de validações começa com boletos acima de R$ 50 mil. A 
implantação da plataforma será feita em séries, diante do volume de boletos usados 
no Brasil, cerca de 3,5 bilhões de documentos emitidos anualmente, conforme a 
Febraban. Nos meses seguintes, o valor dos boletos diminuirá até à conclusão deste 
processo, cuja data foi mantida em dezembro deste ano. 

A principal mudança com o novo sistema ocorrerá no momento em que o 
consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, efetuar o pagamento, mesmo de um 
boleto vencido. Será feita, conforme a Febraban, uma consulta à nova plataforma para 
checar as informações. Caso os dados coincidam, a operação é validada. Se houver 
divergência de informações, o pagamento do boleto não será autorizado e o 
pagamento terá de ser feito exclusivamente no banco que emitiu a cobrança. No 
modelo atual, isso não ocorre porque nem todos os boletos são registrados em uma 
base centralizada. 

"A nova plataforma de cobrança trará benefícios para o consumidor e para a 
sociedade, como maior facilidade no pagamento de contas vencidas, além de evitar o 
envio de boletos não autorizados", avalia Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de 
Negócios e Operações da Febraban, em nota. 

O sistema atual de cobrança de boletos está em vigor há mais de 20 anos e, 
conforme ele, precisava ser atualizado. Dentre os benefícios da nova plataforma, 
segundo Faria, está também a redução de inconsistências de dados, que evitará o 
pagamento em duplicidade e permitirá a identificação do CPF do pagador. Facilitará, 
com isso, o rastreamento de pagamentos e reduzirá as fraudes que, de acordo com 
Faria, é uma fonte de preocupação permanente para todo o sistema bancário. 

A Febraban acrescenta ainda que o boleto continuará tendo o código de barras 
com 44 posições, o que não acarretará mudança dos leitores óticos que os emissores 
possuem. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/febraban-adia-de-maio-para-julho-
inicio-da-nova-plataforma-de-boletos-01022017 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

'Passageiros que viajarem sem bagagem despachada vão ter sim redução 
de preço', diz presidente da Latam 

2 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

Claudia Sender afirmou que segmentação do serviço é tendência na aviação; 
Latam cortou 12% da oferta de voos em 2016 diante da crise econômica e vê 
cenário estável em 2017 
 

Depois de enxugar sua oferta de voos no Brasil nos últimos três anos, a 
Latam espera um ano de estabilidade. A empresa ainda vê o Brasil como um 
mercado promissor e mantém os planos de aumentar em 50% o número de 
passageiros até 2020. Entre os desafios e oportunidades esperados para este 
ano, a presidente da Latam no Brasil, Claudia Sender, cita a liberação da 
cobrança da bagagem despachada pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), que entra em vigor a partir de março. Segundo ela, a medida viabilizará 
a segmentação do serviço e a redução do preço da passagem para quem viaja 
apenas com a mala de mão. 

"Hoje todos os passageiros pagam como se estivessem viajando com 
uma bagagem despachada, quando 40% dos passageiros viajam só com uma 
mala de mão. Para os passageiros que optarem por comprar uma passagem 
sem a bagagem despachada, esses sim verão uma redução efetiva de preço 
da passagem", disse Claudia, em entrevista ao G1. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/passageiros-que-viajarem-sem-
bagagem-despachada-vao-ter-sim-reducao-de-preco-diz-presidente-da-
latam.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Crescimento do e-commerce resiste mesmo com desempenho volátil do 
varejo 

1 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Agência IN 

 
O feriado de Natal teve pouca relevância em elevar os gastos dos 

consumidores, que terminaram 2016 ainda sofrendo os reflexos da crise 
econômica do Brasil. Em dezembro, as vendas totais de varejo caíram 3,5% 
em relação ao mesmo período do ano passado, com vendas totais ao longo do 
quarto trimestre caindo 4,6% comparadas aos mesmos meses em 2015, em 
comparação à queda de 3,6% do terceiro trimestre, em relação ao ano anterior. 
As vendas do ano caíram 4,5% na comparação com 2015. 

A exceção foi o e-commerce, que cresceu 17% em dezembro 
comparado ao mesmo período do ano anterior, o que representa um aumento 
pelo sexto mês consecutivo. No quarto trimestre, o canal cresceu 17,8% sobre 
o mesmo período do ano anterior, acima dos 8% do terceiro trimestre. Em 
2016, cresceu 7,1%. 

Cinco setores superaram as vendas totais: vestuário, materiais de 
construção, bens pessoais, artigos domésticos e móveis e eletrônicos. 
Enquanto isso, artigos farmacêuticos, supermercados e combustíveis ficaram 
atrás das vendas totais de varejo. Em termos de setores on-line, eletrônicos, 
móveis e vestuário tiveram desempenho positivo, enquanto artigos 
farmacêuticos e hobby e livrarias tiveram crescimento abaixo. 

Natal: As vendas durante a semana do Natal caíram 4,6% em relação ao 
mesmo período em 2015, ecoando o pessimismo geral que dominou as vendas 
em 2016. 

"O ambiente econômico para 2017 será um desafio. A perspectiva de 
aumento do desemprego e, consequentemente, a estagnação da massa 
salarial, mesmo que a confiança dos consumidores melhore, pode não ser 
suficiente para impulsionar as vendas no varejo. Sem uma mudança nos 
fundamentos econômicos, podemos ver um desempenho fraco nas vendas no 
varejo brasileiro nos próximos meses ", afirma Kamalesh Rao, diretor de 
Pesquisa Econômica da Mastercard Advisors. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/crescimento-do-e-
commerce-resiste-mesmo-com-desempenho-volatil-do-varejo 
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7. Emprego 

Para brasileiros, desemprego é o maior problema do país, diz pesquisa da CNI 

1 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

 
Conclusões da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira - Problemas e Prioridades, 
foram divulgadas  pela entidade. 
 

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada 
nesta quarta-feira (1º), aponta que, para os brasileiros, o desemprego é o principal 
problema do país. O desemprego foi citado por 43% das pessoas entrevistadas. 

Ainda de acordo com a pesquisa, chamada de Retratos da Sociedade 
Brasileira - Problemas e Prioridades, empatados em segundo lugar ficaram a saúde e 
a corrupção, citados por 32% das pessoas ouvidas. 

O levantamento foi realizado pelo Ibope Inteligência com 2.002 pessoas em 
141 municípios, entre 1 e 4 de dezembro de 2016. 

Para o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da 
Fonseca, as preocupações da população com a inflação e o desemprego aumentam a 
partir de 2014, quando a crise econômica começa a se delinear. 

"A primeira coisa que as pessoas perceberam foi o descontrole da inflação. No 
ano passado, o principal problema passou a ser o desemprego", afirmou Fonseca. 

Prioridades para este ano 
Entre as prioridades para este ano, a saúde permanece em primeiro lugar pelo 

quarto ano consecutivo, sendo citada por 38% dos entrevistados como uma das três 
prioridades do ano que se inicia. 

O combate à inflação que estava em segundo lugar em 2016, com 31% das 
citações, caiu para o terceiro lugar em 2017, quando foi mencionado por 28% dos 
entrevistados, que apontaram essa medida entre as três prioridades para 2017. 

De acordo com a pesquisa, em quarto lugar na lista de prioridade para 2017, 
com 26% das citações, ficou o aumento do salário mínimo. A redução dos impostos 
também vem ganhando importância para a população. A medida subiu do oitavo lugar 
em 2014 para a quinta posição neste ano, com 25% das citações entre as três 
prioridades do país, acrescentou a entidade. 

Já o combate à violência, que ocupou a segunda colocação da lista de 
prioridades em 2014 e 2015, caiu para a sexta posição em 2016 e recuou para o 
oitavo lugar em 2017. O combate às drogas caiu da quarta posição em 2014 para a 
11ª em 2017, de acordo com o levantamento da CNI. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-foi-principal-problema-no-fim-de-
2016-diz-pesquisa-da-cni.ghtml 
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8. Curtas 

Queda do dólar cria oportunidade para a compra da moeda 

1 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Brasilturis 

 
A Ourominas, empresa que atua no segmento de câmbio turismo e ouro, 

registrou aumento de 30% na demanda por dólar no final de janeiro, em 
relação ao início do mês. O motivo foi a queda de preço da moeda, que atingiu 
o menor valor dos últimos três meses, com o dólar turismo chegando a R$ 3,26 
no dia 31/01/2017. “O momento cria uma excelente oportunidade para a 
compra da moeda”, afirmou Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da 
Ourominas. 

De acordo com Cavalcante, quem estiver de viagem marcada ou 
planejando viajar para o exterior deve aproveitar a janela para comprar a 
moeda agora, porque esta cotação não deve se sustentar por muito tempo, em 
função das incertezas políticas nacionais e internacionais. “Além disso, 
tradicionalmente o dólar recua nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 
voltando a subir em março”, observou. 

Com o atual recuo na cotação do dólar, os Estados Unidos e outros 
destinos turísticos tradicionais dos brasileiros, como Itália, Espanha e Portugal 
e países latinos americanos, ficaram mais acessíveis ao turista. 
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9. Feiras 

 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
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15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


