
 
 

REGULAMENTO GERAL GECAC 

TEMA: INTEGRAÇÃO 

CCO 

Kemelly Suzuki Lin 

Luiz Eduardo Bastos 

Paulo Ricardo Machado Miorando 

Vinícius Sodré 

Cláudia Damo Bértoli 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Este documento contém os dispositivos de regulamentação da GECAC (Gincana 
Estudantil do Campus Camboriú), que será promovida pelos integrantes do projeto de 
Extensão GECAC, aprovado pelo edital 040/GDG/IFC-CAM. 

1.2 Estarão sujeitos aos termos deste Regulamento todas as pessoas que participarem 
da GECAC, não sendo admissível a alegação de seu desconhecimento, uma vez que 
lhe será dada suficiente publicidade pela Comissão Organizadora, com o imperioso 
apoio das equipes participantes; 

1.3 Eventuais omissões deste Regulamento serão analisadas e sanadas 
exclusivamente pela Comissão Organizadora. 

2 DOS OBJETIVOS DA GECAC 

A GECAC procura atender os seguintes objetivos: 

2.1 Estimular a convivência social a partir do entendimento da pluralidade do ambiente 
social e da correspondente liberdade de expressão de cada um dos seus segmentos; 

2.2 Promover a integração entre alunos do Curso Técnico em Agropecuária e destes 
com alunos dos diferentes cursos técnicos integrados ao ensino médio, com os 
servidores docentes, técnico-administrativos, egressos, pais e comunidade local; 

2.3 Despertar o lado artístico-cultural dos participantes; 

2.4 Desenvolver a imaginação criadora, vivenciando, ao mesmo tempo, o valor da 
liberdade exercida com responsabilidade; 

2.5 Exercitar o espírito de liderança e motivação; 



 
2.6 Valorizar o sentimento de afeição pela cultura e tradições do nosso Campus, 
ampliando horizontes da prática da cidadania; 

3 DAS TAREFAS 

3.1 A GECAC possui 3 três conjuntos de tarefas:  

3.1.1 Tarefas Especiais: aquelas que deverão ser cumpridas previamente e entregues 
em momentos específicos, informados com antecedência, no dia agendado e 
divulgadopela CCOda GECAC; 

3.1.2 Tarefas Normais: aquelas entregues às equipes, a serem executadas durante os 
trabalhos da GECAC; 

3.1.3 Tarefas Surpresa e Relâmpago: aquelas conhecidas pelos participantes ao longo 
do decorrer dos trabalhos da GECAC. 

4. CRONOGRAMA 

Etapa  Data  

Divulgação do Edital 01/agosto/2019 

Inscrições 05 a 21/agosto/2019 

Resultado preliminar das inscrições 26/agosto/2019 

Recursos 27-28/agosto/2019 

Resultado Final Inscrições 30/agosto/2019 

Distribuição tarefas prévias 11/setembro/2019 

GECAC 28/setembro/2019 

Resultado Preliminar 28/setembro/2019 

Recursos 30/setembro/2019 

Divulgação oficial do Resultado da GECAC 04/outubro/2019 

  

4.1 DA DATA E LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS TAREFAS 

4.1.1 A GECAC acontecerá no dia 28 de setembro de 2019 no Ginásio Poliesportivo do 
IFC-Campus Camboriú e/ou no auditório nobre do IFC-Camboriú. A partir das 9h será 
iniciada a GECAC, a qual terminará às 17h; 

4.1.2 As Tarefas Normais, Tarefas Surpresa e Tarefas Relâmpago serão cumpridas no 
Ginásio Poliesportivo do IFC-Campus Camboriú e/ou no auditório nobre do IFC- 
Camboriú, exclusivamente reservados neste dia para a GECAC e nas demais 
dependências externas do Campus, sem o envolvimento dos animais de produção e/ou 
animais silvestres ali existentes; 

4.1.3 A segurança do ambiente será preservada pelo serviço de segurança do 
Campus. 

5 DA PONTUAÇÃO 



 
5.1 A Comissão Organizadora da GECAC e o Júri não irão se contentar com o simples 
cumprimento das provas com júri, mas também avaliarão a qualidade e o esforço 
dispensados para a sua realização, com simplicidade e originalidade. Para que se leve 
em conta essas condições, algumas provas não atribuirãopontos fixos, mas sim um 
máximo que pode ou não ser atingido, de acordo com a forma como a equipe 
trabalhou. A pontuação seguirá a seguinte forma: 

5.2 Para as tarefas que não avaliam apenas o cumprimento, a nota final será o 
resultado da soma de notas dadas individualmente pelos jurados; A pontuação na 
competição se dará por classificação na comparação com as outras equipes. 

5.3 Para as tarefas que dependem apenas do cumprimento, a pontuação será 
automaticamente computada pela Mesa Escrituradora, com o aval do presidente do 
Júri, que observará o cumprimento ou não da mesma; 

5.3.1 A forma de pontuação de cada Tarefa Surpresa e Relâmpago será anunciada 
antes da sua realização. O resultado será divulgado após o seu cumprimento; 

5.4 Para a avaliação do desempenho geral das equipes, o Júri ou a Comissão 
Organizadora analisarão, além das tarefas, os seguintes Quesitos Especiais: 

5.4.1 Animação e originalidade da torcida: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. Serão 
cuidadosamente observados o silêncio e o respeito durante as apresentações e 
quando o apresentador solicitar a atenção de todos (vide item 14 deste regulamento); 

5.4.2 É vedada a saída do aluno, sem autorização do Professor, Orientação ou 
Direção, durante as aulas para atividades referentes à GECAC, sob pena de exclusão 
do aluno ou da equipe, conforme o caso; 

5.4.3 As Tarefas Especiais serão julgadas pela Comissão Organizadora e terão os 
seus resultados fornecidos no final do evento; 

5.4.4 A Equipe que utilizar material ou serviços de profissionais do Instituto será 
penalizada com perda de pontos da tarefa correspondente, a critério da Comissão 
Organizadora. Nem mesmo qualquer profissional ou Professor membro das equipes 
poderão utilizar-se destes serviços; 

5.7.5 Será vedada a utilização de serviços de profissionais especializados (atores, 
coreógrafos, músicos, etc) para a execução de qualquer tarefa, excetuando-se aquelas 
tarefas em que tais serviços forem expressamente liberados. A exceção para o caso de 
especialistas membros da equipe. Penalidade: perda TOTAL de pontos da referida 
tarefa. 

5.7.6 As pontuações apresentadas para cada tarefa correspondem à pontuação 
máxima. Quando for o caso, as pontuações máximas corresponderão à pontuação do 
primeiro colocado e as colocações subsequentes seguirão a tabela: 

Colocação Pontuação 

1ª (pontuação máxima) 10 20 30 

2ª 07 14 21 



 
3ª 05 10 15 

4ª 03 06 09 

5ª 02 04 06 

6ª 01 02 03 

7ª em diante não pontuam 

6 DA EXECUÇÃO E CRONOMETRAGEM DAS TAREFAS 

6.1 As tarefas devem ser executadas na ordem em que se encontram listadas. Cada 
uma terá uma tolerância de 2 (dois) minutos para sua preparação, exceto as que 
requisitam a presença de convidados num horário determinado, que terão uma 
tolerância máxima de 10 (dez) minutos; 

6.2 As Tarefas Relâmpago serão anunciadas pelo apresentador no exato momento do 
cumprimento das mesmas; 

6.3 As equipes serão chamadas de uma só vez quando as tarefas exigirem a 
participação de todos simultaneamente; 

6.4 O acompanhamento da execução das Tarefas Surpresas e Relâmpago, prova a 
prova, estará sob responsabilidade da Comissão Organizadora, ficando a cargo do Júri 
ou do responsável pelo cumprimento da tarefa, o julgamento da execução da tarefa e a 
atribuição de pontos. 

7 DA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS, APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

7.1 A apuração dos resultados será feita no mesmo dia da realização da GECAC, pela 
Comissão Organizadora; 

7.2 A atribuição de notas é exclusiva do Júri; 

7.3 A apuração será feita pela Comissão Organizadora, que receberá do Presidente do 
Júri as Fichas de Pontuação de cada tarefa com os pontos atribuídos pelos Jurados; 

7.4 A proclamação do resultado final preliminar da GECAC será anunciada pelo 
apresentador do evento. 

7.5 Recursos contra o resultado final preliminar devem ser entregues até 30 de 
setembro, as 17h30, para qualquer dos membros da CCO. 

7.6 O resultado final definitivo será divulgado no dia 04 de outubro de 2019. 

8 DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES 

8.1 As Equipes classificadas em 1o, 2o e 3o lugares farão jus aos prêmios; 

8.2 Os prêmios simbólicos serão entregues às equipes após a proclamação do 
resultado final definitivo. 



 
8.3 A premiação oficial será entregue pela Comissão Organizadora ao lideres (Aluno e 
servidor) de cada equipe classificada, no dia 04 de outubro. 

9 DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

9.1 Compõem a Comissão Central Organizadora (CCO) a ProfessoraCláudia Damo 
Bértoli e os alunos Kemelly Suzuki Lin, Luiz Eduardo Bastos, Paulo Ricardo Machado 
Miorando e Vinícius Sodré 

9.2 São atribuições da Comissão Central Organizadora: 

• Exercer com soberania e autonomia todas as atividades relacionadas com a 
GECAC; 

• Preparar o Regulamento da GECAC; 

• Preparar as tarefas (Normais, Surpresa, Relâmpago e Especiais) da GECAC; 

• Divulgar a GECAC e seu cronograma em nome do IFC - Campus Camboriú; 

• Orientar as Equipes em relação às duvidas na interpretação do Regulamento; 

• Vetar a inscrição de qualquer Equipe que não preencha rigorosamente as 
condições estabelecidas no Regulamento; 

• Convocar reuniões com a Direção, Professores e membros das Equipes; 

• Estabelecer horários relacionados à execução da GECAC e, por sorteio, a 
ordem de chamada das Equipes; 

• Organizar as pastas com as atribuições de cada grupo de trabalho; 

• Elaborar os Formulários de Recurso para uso das Equipes; 

• Analisar e dar seu parecer aos recursos impostos; 

• Acompanhar as atividades relacionadas à preparação das condições para a 
realização da GECAC: 

o Mesas e cadeiras 
o Som e testes 
o Definição e aquisição dos prêmios 
o Cronômetros para o Júri e Apresentador 
o Máquina de calcular de bolso com pilhas para a Junta Escrituradora 
o Confecção de camisetas para a Comissão Central Organizadora, bem 

como para o pessoal que está trabalhando na GECAC 
o Definição do esquema de água, refrigerantes, lanche e almoço para o 

pessoal que está trabalhando na GECAC 
o Preparação do mapa de apuração e fichas de pontuação 
o Compra de lembranças para os jurados. 



 
9.3A Comissão Central Organizadora será auxiliada pela Comissão de Apoio (CA), 
composta por Servidores Docentes e Técnico-administrativos do IFC Camboriú não 
inscritos como membros das equipes participantes.  

10 DAS EQUIPES PARTICIPANTES 

10.1 Da Composição Das Equipes 

10.1.1 Cada equipe terá um máximo de 30 integrantes, devendo conter: 

a) No mínimo 5 alunos de 1a série do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto 
Federal Catarinense Campus Camboriú; 
b) No mínimo 5 alunos de 2a série do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto 
Federal Catarinense Campus Camboriú; 
c) No mínimo 5 alunos de 3a série do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto 
Federal Catarinense Campus Camboriú; 
d) No mínimo 3 e no máximo 6 alunos de outros Cursos Técnicos integrados ao 
Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú 
e) No mínimo 2 servidores e no máximo 3(docentes ou técnico administrativos - 
efetivos, substitutos, temporários ou terceirizados – lotados no campus Camboriú) 
f) No mínimo 2 e no máximo 3 componentes da comunidade externa (escolhidos 
entre egressosdo Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola de 
Camboriú/UFSC ou Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú) 
g) No mínimo 1 e no máximo 2 componentes da comunidade externa (escolhidos 
entre os familiares de alunos da equipe) 

§1 – Entende-se por “alunos” aqueles regularmente matriculados e frequentando 
normalmente as aulas. 
§2 – Não poderão compor as equipes, em nenhuma categoria, alunos com atos de 
infração ou de indisciplina de alta gravidade, de acordo com os artigos 20 e 21 do 
regulamento da conduta discente. 

10.1.2 Cada equipe terá uma cor, decidida pela própria equipe. No caso de duas ou 
mais equipes escolherem a mesma cor, haverá sorteio no dia/local das inscrições, junto 
aos líderes de cada equipe. 

10.1.3 Serão dois responsáveis por cada equipe: 1 (um) aluno regularmente 
matriculado e cursando o Curso técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio do 
IFC Campus Camboriú (Líder) e 1(um) servidor (docente ou técnico-administrativo) 
efetivo, substituto ou temporário do IFC Campus Camboriú (Vice-Líder); 

10.1.4 O Líder e o Vice-Líder serão responsáveis pelo contato com a Comissão Central 
Organizadora (CCO) e consequentemente assumirão a responsabilidade de buscar as 
divulgações de tarefas, comunicados e mudanças em geral, feitas pela CCO sobre a 
GECAC. A divulgação será feita em mural e no Instagram. A CCO não se 
responsabiliza por equipes que não estejam devidamente informadas por falta de 
interesse ou atenção de seus representantes; 

10.1.5 Somente um membro da equipe, sendo o Líder ou o Vice-líder, terá total acesso 
à Comissão Central Organizadora,principalmente no que se refere à entrega de 
recursos; 



 
10.1.6 Cada equipe poderá ter apenas 01 (um) fiscal durante a execução das tarefas 
pelas outras equipes, devidamente identificado por crachá. Aos fiscais cabe somente o 
acompanhamento da execução das tarefas dos concorrentes; 

10.1.7 Todos os integrantes da equipe devem estar devidamente identificados com as 
camisetas da Equipe ou coletes fornecidos pela Comissão Central Organizadora; 

10.1.8 As camisetas das Equipes deverão ser organizadas pela própria equipe, e 
deverão ser todas da mesma cor – a cor da equipe; nenhum desenho ou escrito 
ofensivo pode ser utilizado nas camisetas; 

10.1.9 O nome da equipe deverá estar associado ao tema da GECAC: 
“INTEGRAÇÃO”. 

10.1.10 Qualquer entrada desautorizada será punida através da perda de pontos 
imediatamente. A entrada de outras pessoas na quadra será autorizada nos momentos 
oportunos pela Comissão Organizadora da GECAC. Nenhum componente de Equipe 
poderá ultrapassar o limite da distância da Mesa do Júri, que será sinalizada com um 
cordão de isolamento. 

10.2 Das Obrigações Das Equipes 

10.2.1 Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas e de 
maneira a destacar o apreço pela GECAC, formando-se em comissões e distribuindo 
tarefas a elas, conferindo prioridade absoluta aos contatos com os convidados e 
pessoas que participarão em alguma tarefa; 

10.2.2 Portar-se com elegância desportiva durante a execução das tarefas da equipe 
concorrente evitando prejudicá-la por qualquer meio, inclusive barulho. O Júri junto a 
Comissão Organizadora poderá até mesmo, a seu critério, tirar os pontos 
correspondentes à tarefa da equipe que perturbar o andamento da apresentação (vide 
item 14); 

10.2.3 Apresentar recurso por escrito através do Líder da equipe, diretamente à 
Comissão Organizadora, que encaminhará ao Júri, caso venha a se sentir prejudicada. 
O recurso deve ser obrigatoriamente apresentado através do formulário de recurso 
fornecido pela Comissão Organizadora. É vedada a sustentação oral do recurso, sendo 
passível de perda de pontos a insistência em fazê-lo (a critério do Júri). No dia da 
GECAC, serão fornecidos pela Comissão Organizadora, os formulários, onde cada 
Equipe terá direito há apenas 5 (cinco) recursos a serem preenchidos no total de todas 
tarefas; 

10.2.4 Estar ciente de que será permitida a entrada na quadra/palco das seguintes 
pessoas: 

Um dos líderes da Equipe (servidor OU aluno) 

10.3 – Das inscrições das Equipes 



 
10.3.1 As inscrições serão feitas mediante entrega da Ficha de Inscrição devidamente 
preenchida, assinada e comprovada, para qualquer membro da CCO, conforme anexo I 
deste edital. 

10.3.2 A comprovação se dará da seguinte forma: 

a) alunos: comprovante de matrícula ou declaração de frequência. 

b) servidores: cópia da carteira funcional ou declaração do DGP (Departamento de 
gestão de Pessoas) 

c) Egressos: Copia do certificado de conclusão do curso, ou diploma, ou histórico 
escolar. 

d) Familiares: Cópia das Carteiras de identidade ou certidões de 
nascimento/casamento que comprovem o vínculo com o aluno. 

10.3.3 O cronograma de Inscrições consta no item 4 deste edital 

11 DO JÚRI 

11.1 O corpo de jurados é constituído por cinco membros; 

11.2 Compete ao Júri, com base no Regulamento: 

- Atribuir notas as Tarefas Normais; 

- Assessorar-se com a Comissão Central Organizadora para o acompanhamento da 
execução das Tarefas Surpresa e Relâmpago, recebendo dela a contagem dos pontos 
obtidos pela Equipe; 

- Assessora-se com a Comissão Central Organizadora da GECAC para o 
acompanhamento, logo no início do evento, da contagem dos pontos obtidos por cada 
Equipe nas Tarefas Especiais; 

- Passar as Fichas de Pontuação à Comissão Central Organizadora; 

- Exercer com total soberania o poder de decisão sobre a execução da GECAC; 

- Apreciar os recursos interpostos pelas equipes e divulgar seu julgamento; 

- Punir qualquer entrada desautorizada na quadra/palco, bem como qualquer 
perturbação dos trabalhos por parte das Equipes; 

11. 3. As decisões do Júri dão irrecorríveis; 

11.5 Os membros do Júri serão formados por servidores efetivos do quadro de 
funcionários do Campus Camboriú e ex-alunos. Os membros só serão conhecidos no 
dia da GECAC. 



 
11.6 Na apresentação dos números artísticos os Jurados considerarão apenas os 
seguintes critérios: 

• Afinidade entre os integrantes e com a torcida 
• Afinação/Harmonia 
• Entusiasmo na quadra/palco 
• Domínio 
• Interação e envolvimento com o público e demais convidados 
• Pontualidade 
• Organização 
• Originalidade 

12. DA PONTUAÇÃO FINAL 

12.1 Os componentes da Comissão Organizadora deverão fazer as anotações dos 
pontos obtidos pela Equipes no Mapa de Apuração, a partir das Fichas de Pontuação 
apresentadas pelo Júri; 

12.2 Deverão, também, tabular os pontos apresentar os resultados finais. 

13 DA APRESENTAÇÃO DA GECAC 

13.1 O apresentador da GECAC será membro pela Comissão Organizadora. Caberá a 
ele: 

- Fazer a saudação dos presentes, agradecendo a presença de todos; 

- Agradecer a cada convidado após a sua participação; 

- Convidar as Equipes para dar prosseguimento à GECAC, anunciando o nome os 
responsáveis pelo cumprimento das tarefas; 

- Chamar de uma só vez, as equipes nos casos em que as tarefas sejam executadas 
simultaneamente por todas as Equipes; 

- Animar as torcidas das equipes simultaneamente, bem como solicitar atenção e 
silêncio durante a execução das tarefas, observando e alertando os Jurados sobre o 
descumprimento da ordem; 

- Proclamar os resultados da GECAC; 

- Entregar a premiação às equipes classificadas. 

14. DAS PENALIDADES ADICIONAIS 

14.1 As Equipes poderão perder pontos no caso de: 

- Os membros das Equipes portarem-se aos membros da Comissão Organizadora e 
Júri, a todo momento perturbando os mesmos e o andamento do evento; (a critério do 
Júri) 



 
- Ultrapassar o limite de 10 (dez) minutos (em se tratando de tarefas envolvendo 
convidados) para iniciar a tarefa: perda gradativa dos pontos correspondentes à tarefa; 

- Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício (inclusive barulho): 
pode perder até o total de pontos da respectiva tarefa (a critério do Júri); 

- Ultrapassar em 2 (dois) minutos o tempo de conclusão previsto para o cumprimento 
da tarefa: perda gradativa de pontos da tarefa correspondente); 

- Deixar acumular lixo no espaço ocupado pela Equipe: perda de até 100 (cem) pontos. 
A avaliação será feita pelo Júri durante o decorrer do evento e a eventual penalização 
será feita no final da GECAC. 

- Perturbar, por meio de barulhos, a execução das tarefas da GECAC: perda de 30 
(trinta) pontos por cada advertência do presidente do Júri. 

- Facilitar o acesso irregular de qualquer pessoa ao local do evento: perda de 30 (trinta) 
pontos por cada advertência do presidente do Júri. 

- Apresentar algum participante da Equipe com comportamento contrário às normas 
sociais: perda de 30 (trinta) pontos para cada constatação pelo Júri; 

- Pichar, riscar as paredes e instalações locais ou praticar atos de vandalismo durante 
a realização da GECAC: desclassificação sumária (decisão irrecorrível). 

- Promover provocações e acirramento de rivalidades no ambiente escolar, social ou 
virtual: perda de 30 (trinta) pontos por cada constatação pela Comissão Organizadora. 

- Caso seja solicitado em alguma prova objetos, esses, por sua vez, não poderão ser 
retirados de nenhuma dependência do Colégio, a menos que esteja na sala de apoio 
da Equipe. 

15. DOS CASOS OMISSOS NO REGULAMENTO 

15.1 O Júri, devidamente assessorado pela Comissão Organizadora, decidirá os casos 
omissos por este Regulamento, quando provocado por recursos escritos ou 
observados pela Comissão Organizadora. 

NORMATIVOS 

1. Fica proibida a arrecadação de dinheiro e venda de rifas em locais públicos, 
notadamente em semáforos e praças públicas. O descumprimento desta norma a partir 
desta data acarretará uma penalização de perda de 30 (trinta) pontos  

2. Os casos de descumprimento de normas deverão ser relatados a Comissão 
Organizadora e assim, comprovados por meio de vídeo ou qualquer outro recurso. 
Todo descumprimento de normas será avaliado e julgado pela Comissão 
Organizadora. 



 
3. Todos os patrocinadores/financiadores das camisetas das Equipes deverão ser 
aprovados pela Comissão Organizadora. 

4. Não é permitida a participação de profissionais na execução das Tarefas, exceto no 
caso de atividades complementares às Tarefas e que sejam previamente autorizadas 
pela Comissão Organizadora, exceto quando o profissional fizer parte dos membros da 
equipe. 

Camboriú, agosto de 2019. 

COMISSÃO CENTERAL ORGANIZADORA DA GECAC 

GINCANA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CAMBORIÚ



 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO – GECAC 2019 

C
o
m

p
ro

v
a
ç
ã

o
(n

ã
o
 p

re
e
n
c
h
e
r)
 Nome da Equipe: 

Cor provisória: 

Líder* (Servidor): 

Líder* (Aluno): 

 *Os líderes devem aparecer nas respectivas categorias, listadas abaixo. 

Alunos 1ª série Agropecuária: 

  Turma: Nome: Assinatura: 

 01    

 02    

 03    

 04    

 05    

 06    

 07    

 08    

Alunos 2ª série Agropecuária: 

  Turma: Nome: Assinatura: 

 01    

 02    

 03    

 04    

 05    

 06    

 07    

 08    

Alunos 3ª série Agropecuária: 

  Turma: Nome: Assinatura: 

 01    

 02    

 03    

 04    

 05    



 

 06    

 07    

 08    

Alunos de outros cursos: 

  Turma: Nome: Assinatura: 

 01    

 02    

 03    

 04    

 05    

 06    

Servidores: 

  Nome: Assinatura: 

 01   

 02   

 03   

Comunidade externa (Egressos Agropecuária): 

  Nome: Assinatura: 

 01   

 02   

 03   

Comunidade Externa (Familiares): 

  Nome: Assinatura: 

 01   

 02   

 

 

 


