
COMITÊ DA CONTA TFCA

~:. ..

Ata da 2a Reunião Extraordinária

Data: 12 de agosto de 2011 Local: Edifício Marie Prendi Cruz,
Ministério do Meío Ambiente

Duração: 10h-12h30 / 14h-18h

Número total de participantes: 15
Número de membros titulares participantes: 8
Número de membros suplentes: 2
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 5
Listagem completa de participantes: em anexo

Presidente da reunião: Daniela América Suárez de Oliveira

Pauta aprovada:
1) Ab ertura da Reunião e anotação dos presentes;
2) Ap rovação da redação final da Ata da 1a Reunião Ordinária do Comitê da

Conta TFCA;
3) Di scussão do Relatório de Avaliação do Acordo;
4) Di scussão sobre o Manual Operacíonal da Conta TFCA;
5) Di scussão sobre a Chamada de F-roieto da Conta TFCA;
6) Res umo das Deliberações do dia;
7) Pr óximos passos.

I. Item 1 da pauta aprovada: Abertura da Reunião e anotação dos presentes

Os presentes manifestaram sua concordância com a pauta proposta.
Registrou-se a presença de 88,88% (oitenta e oito, ponto oitenta e oito por cento) dos
membros do Comitê, estando presentes os representantes, membros titulares: 1)
Ministério do Meio Ambiente do Brasil - Daniela América Suárez de Oliveira; 2) Ministério
das Relações Exteriores - Paulino Franco de Carvalho Neto; 3) Ministério da Fazenda do
Brasil - João Luiz Tedeschi; 4) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO -
organização não governamental ambientalista brasileira, Maria Adélia Oliveira, 5)
Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO - organização científica e/ou
acadêmica brasileira, Miguel Pedro Guerra; 6) CONAFLOR - Organização não
governamental brasileira para o desenvolvimento de comunidades locais (CONTAG),
Eliziário Toledo ; 7) Organização não governamental ambiental, científica, acadêmica,
voltada para o desenvolvimento de comunidades locais, ou de florestas do Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da ~a"Atl~.ntica, Clayton F, Uno; 8) CONAFLOR -
Organização não governamental ambientàl.tãentlflca, acadêmica ou de florestas (SBEF)
- Glauber Pinheiro: Ausentes: 1) Governo dos Estados Unidos da América, Lawrence
Hardy, (USAID) (titular) e Stefanie Amadeo, (Embaixada dos EUA (suplente. Estiveram
também presentes como observadores: Massimiliano Lombardo, USAID; Ana Cristina
Barros, TNC (sup lente da organização não governamental de florestas do Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica), Adriana Panhol Bayma, SBF/MMA
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(suplente-MMA), Flavia Neviani e Fábio Leite; Fuqbio e João A. S. Seyffarth e Francisca
Menezes, MMA;.

11. Item 2 da pauta aprovada: Aprovação da redação final da Ata da 1a Reunião
Ordinária do Comitê da Conta TFCA

o observador e porta voz do Governo dos Estados Unidos da América se manifesta
ressaltando a dificuldade de agenda do titular e do suplente daquele governo e solicita
que o Regimento Interno seja alterado no tema relativo ao quorum de deliberação para
que além de 2/3 dos membros do comitê sejam necessários os votos dos representantes
dos dois governos que são as Partes do Acordo TFCA. O Comitê debate e a Presidente,
então, sugere que a discussão sobre o tema seja pauta da próxima reunião. Questiona
também os presentes quanto à marcação de calendários semestrais para as reuniões o
que é aceito pela Presidente e os demais presentes. Discutido o ajuste proposto à ata da
1a Reunião Ordinária a pedido do governo americano que solicitou que ficasse mais clara
a aprovação do Plano Estratégico de Longo Prazo. Solicitou também que as atas sempre
destaquem as deliberações tomadas e os próximos passos. Todos assentiram e a
redação final da Ata da 1a Reunião Ordinária foi aprovada pela unanimidade dos
presentes.

DELIBERAÇÃO 1:
Aprovada a redação final da Ata da 1a Rêunião Ordinária com a inserção do
parágrafo "Assim, o Comitê da Conta Ti=CA aprova o PELP e o encaminha à
Parte brasileira para os procedimentos necessários à aprovação da Parte norte-
americana." que esclarece a aprovação pelo Comitê da Conta TFCA do Plano
Estratégico de Longo prazo pela unanimidade dos presentes.

111. Item 3 da pauta aprovada: Discussão do Relatório de Avaliação do Acordo

Ana Cristina questiona citações no relatório da avaliação com data anterior à instalação
do Comitê da Conta TFCA. Os presentes discutem e fica claro que é um formulário que
reflete o período do início das negociações. O relatório de avaliação foi aprovado pela
unanimidade dos presentes, para envio ao governo dos Estados Unidos da América.

DELIBERAÇÃO 2:
O Relatório de Avaliação do Acordo: apresentado pelo Funbio foi aprovado pela
unanimidade dos presentes para encaminhamento ao governo dos Estados
Unidos da América.

IV. Item 4 da pauta aprovada: Discussão sO,bre o Manual Operacional da Conta
TFCA .-

A presidente solicita ao Comitê que passe para a análise do Manual Operacional da
Conta TFCA proposto pelo Funbio. O Comitê examina o texto proposto e acata as
sugestões de alterações de alguns termos como proposto pelo Ministério do Meio
Ambiente, como referir-se ao TFCA não como Programa, mas como Acordo TFCA.
Quando o Manual se refere à composição dos membros o porta voz do governo dos
Estados Unidos da América solicita que fique claro que os suplentes têm direito a voto na
ausência dos respectivos titulares. O Ministério do Meio Ambiente solicita que as
atribuições do Comitê da Conta TFCA fiquem expressas no Manual Operacional de
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maneira idêntica à que consta do Regimento Interno. Em relação à elegibilidade de
beneficiários o Comitê discutiu longamente sobre que tipo de organizações não
governamentais seriam elegíveis, questionaram os tipos de instituições que poderiam ser
proponentes mencionando possíveis interessados como fundações de direito privado ou
público, sindicatos, fundações de direito privado associadas a Universidades e Instituições
de ensino públicas, e as associadas às empresas, empresas de consultoria ambiental
com finalidade lucrativa. Após longa discussão Clayton sugeriu como definição de
organizações não governamentais aquelas sem finalidade lucrativa cujos objetivos
institucionais sejam vinculados ao meio ambiente, florestas, povos indígenas,
comunidades tradicionais, especialmente aquelas envolvidas em atividades de
desenvolvimento, educação, pesquisa científica ou manejo e restauração florestal.
Fundações e consórcios com personalidade jurídica também seriam considerados como
elegíveis. Em relação ao tópico de seleção de projetos o Comitê deixou claro que a
pontuação a ser conferida pela Câmara Técnica será um balizador, mas não determinante
quanto à seleção dos proponentes, já que a competência deliberativa é do Comitê da
Conta TFCA. O Comitê iniciou discussão sobre o Anexo B do Manual Operacional,
denominado Manual de Execução de Projetos TFCA: O Comitê solicita que o capítulo do
documento destinado às definições se inicie com a descrição do Acordo TFCA e também
que se inclua a definição da Conta TFCA. Em relação às despesas elegíveis de apoio o
Comitê define que os custos administrativos não podem exceder a 15% (quinze por cento)
excluída a contra partida da base de cálculo. Quanto à publicidade relacionada aos
projetos fica definido que os direitos de autor sobre os produtos gerados pelo projeto
deverão ser objeto de cessão de uso gratuito aos Governos da República Federativa do
Brasil e dos Estados Unidos da América, Comitê da Conta TFCA e Funbio. O Acordo
TFCA deverá ter um logo específico. Paulino levanta discussão sobre a aprovação do
relatório final ser do Funbio ou do Comitê da Conta TFCA. A Presidente levanta que o
vínculo legal entre o responsável pelo Projeto é com o Funbio. Clayton sugere uma
intermediação para que o Comitê possa avaliar os resultados alcançados em termos
técnicos por meio de um relatório consolidado apresentado pelo Funbio resultante do
monitoramento sobre os projetos. A Presidente também sugere que a forma de
administrar isso pode fazer a diferença, que se podem organizar reuniões de
apresentação de resultados dos projetos para o Comitê. Os presentes concordam. Fabio
Leite, Funbio, levanta que isso pode ser feito no início e no final. Os membros
demonstram preocupação com a avaliação do impacto do Acordo TFCA. Então passa a
constar do Manual de Execução que a mensuração dos impactos locais será feita através
de indicadores previstos nos projetos. A Presidente lembra que poderão ser destinados
recursos para avaliação de impactos ao final do processo. Ana Cristina propõe que seja
feito Relatório de impactos de resultados e processos. Clayton lembra que é importante
que a avaliação seja feita não apenas ao final, mas de meio termo. A Presidente solicita o
fechamento do assunto e pede ao Comitê seu posicionamento quanto à aprovação do
Manual Operacional. A unanimidade dos membros presentes se manifesta pela
aprovação do Manual Operacional, que é então aprovado por unanimidade.

DELIBERAÇÃO 3:
O Manual Operacional da Conta TFCA, que contém Anexo B, denominado
Manual de Execução de Projetos" l;FCA, foi discutido e após realizadas as
inserções definidas pelo Comitê fc:>'i;a~tovadopela unanimidade dos presentes.
Sua versão final passa a conter a seguinte inscrição: "Manual Operacional da
Conta TFCA aprovado pelo Comitê da Conta TFCA em 12 de agosto de 2011".
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v. Item 5 da pauta aprovada: Discussão sobre a Chamada de Projetos da Conta
TFCA ..

,I..,

Inicia-se a discussão sobre o tema refletindo-sesobre as datas de abertura e fechamento
do edital, que pode ter datas diversas de fechamento de acordo com as linhas de apoio
oferecidas, O Comitê passa então a discutir quais linhas serão oferecidas com base no
PELP aprovado. Clayton questiona se haverá demanda induzida ou edital aberto para três
biomas. Ana Cristina levanta que no PELP houve inclusão de prioridades mais
direcionadas que deveriam ser respeitadas. Francisca Menezes, SBF/MMA levanta que
as inclusões foram disponibilizadas aos membros e que não houve resposta dos mesmos.
Ana Cristina ressalta e pede registro, que respondeu. Francisca explica que os
direcionamentos ali não são agenda, não são política de governo. Clayton concorda.
Adriana Bayma ressalta que não se trata de agenda, mas de propostas para utilização de
recursos diante de lacunas identificadas. Clayton lembra que criar Unidade de
Conservação na Caatinga é fundamental. Critérios como representatividade e prioridade
em termos de conservação e defende que o edital não deve ser direcionado, mas
absolutamente aberto. Discute-se que deve haver subdivisões nos apoios porque não se
pode misturar criação de parques com manutenção de parques. Adélia lembra que a
divisão dos recursos por bioma é fundamental para atender ao PELP aprovado. O Comitê
discute se o Edital será direcionado à criação ou manutenção de UCs. Toledo se
posiciona pela manutenção. Adriana levanta que se não se criar UCs no cerrado ele irá
realmente desaparecer. Clayton lembra que há recursos mais volumosos direcionados a
Unidades de Conservação que são os recursos de compensação ambiental. O Comitê
passa a discutir então o valor do Edital. Em decorrência do valor já em caixa e do fluxo de
entrada previsto, sugere-se o valor equivalente a doae milhões de dólares para o primeiro
Edital. A Presidente reflete que se podeprimetro fazer o lançamento de edital para
projetos de mais longa duração. Fabio lembra que podemos estabelecer valores maiores
considerando projetos de menor e de maior duração. Ana Cristina faz proposta
metodológica. Ensaio de valores e proposta do texto do Edital. Ana Cristina propõe que o
Funbio faça e encaminhe. Adélia defende que devemos aproveitar esta reunião para já
deixar os temas e valores definldos. Após discussão a Presidente sugere que o Edital
contemple as seguintes diretrizes e linhas temáticas, seguindo o quadro de Atividades
Elegíveis relativamente às Ações Diretas e Biomas conforme especificado no PELP: (A)
para criação de UCs o valor de R$ 250.000,00 para cada projeto para 24 meses e para
manutenção de UCs o valor de R$ 300.000,00 para cada projeto para 24 meses, inclui a
criação de conselho consultivo, levantamento fundiário e elaboração de plano de manejo;
em relação ao item (B) do quadro. Clayton levanta ser importante a discussão sobre
cadeias de sociobiodiversidade nos 3 biomas, acesso ao mercado consumidor, agregar
valor com treinamento e capacitação de comunidades e abertura de mercado. Ele faria
um corte entre os biomas, considerando que alguma coisa seria comum, como, por
exemplo, selos de certificação (seminários). Discute-se se a prioridade está em estudos
ou em ações diretas. Glauber opina pela ação direta, Ana Cristina defende que se pode
apoiar estudos vinculados com ações diretas ou simplesmente ações diretas. Entende
que as ações diretas são prioridade. Segundo Glauber, o limite do manejo e do
desmatamento na Caatinga é muito tênue. Manejo madeireiro na Caatinga é corte raso.
Ele até se regenera melhor. Se houver tempo para a área se regenerar foi manejo se não
foi desmatamento. Adélia sugere que' o Edital relativo ao desenvolvimento e
implementação fique em aberto, apenas separado por bioma. Adélia se posiciona pela
entrada do item 3 - Investimento nas redes sociais (03 biomas) no Edital. Glauber
lembra que a assistência técnica aos pequenos produtores sobre manejo florestal, para
ser um empreendedor florestal é uma ação importante .. A Presidente sugere que Fabio,
Funbio, continue o trabalho de minutar o Edital para a apreciação e considerações do
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Comitê. Definição de linhas e valores. Depois também será necessano estabelecer
critérios de pontuação. Fabio diz que pode apresentar o trabalho no dia 24 de agosto.

VI. Resumo das deliberações
0 ••

.~, .

Ref. Pauta Deliberação
2: Aprovação da redação final 1) Aprovada a redação final da Ata da 1a Reunião
da Ata da 1aReunião Ordinária com a inserção do parágrafo "Assim, o
Ordinária do Comitê da Conta Comitê da Conta TFCA aprova o PELP e o
TFCA encaminha à Parte brasileira para os

procedimentos necessários à aprovação da Parte
norte-americana." que esclarece a aprovação
pelo Comitê da Conta TFCA do Plano Estratégico
de Longo prazo pela unanimidade dos presentes.

3: Discussão do Relatório de 2) O Relatório de Avaliação do Acordo: apresentado
Avaliação do Acordo pelo Funbio foi aprovado pela unanimidade dos

presentes para encaminhamento ao governo dos
Estados Unidos da América.

4: Discussão sobre o Manual 3) O Manual Operacional da Conta TFCA, que
Operacional da Conta TFCA contém Anexo B, denominado Manual de

Execução de Projetos TFCA, foi discutido e após
realizadas as inserções definidas pelo Comitê foi
aprovadopela unanimidade dos presentes. Sua
versão'firiàl passa a conter a seguinte inscrição:
"Manual Operacional da Conta TFCA aprovado
pelo Comitê da Conta TFCA em 12 de agosto de
2011" .

.~:i ~.
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VII. Próximos passos I Ações previstas

Ret. Ação Responsável Prazo
Pauta
2 • Aprimorar o modelo da ata, FUNBIO ....

destacando as deliberações
tomadas e os próximos
passos ..

5 • Encaminhar ao MMA, para Fábio Leite, FUNBIO 24/ago/2011
distribuição aos membros do
Comitê da Conta TFCA, a
proposta da estrutura e
redação do Edital.

VIII. Agendamento da próxima reunião

o Comitê da Conta TFCA se reunirá em Brasília novamente nos dias 31/08/2011 e
01/09/2011,em sua 3a Reunião Extraordinária, para a discussão e aprovação da
redação final do Edital, pois a chamada deverá ser lançada em setembro de 2011. Essa
reunião será realizada nas instalações do MMA.

Brasília, 12 de agosto de 2011 ·:n,- .,..--..... ,.;.----. 1· __\ I ,

~ÓA~~.-JJ\JAÚI1.~
Flávia de Sou'Zaffeviãni

Secretária

~t~tk-/V~
Daniela Améric/ ~uárez de Oliveira

Presidente

.",.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF

2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA CONTA TFCA

LISTA DE PRESENÇA

Data: 12/08/2011 - Horário:10h - Local: Sala T-13 - Térreo - 505 Norte

INSTITUIÇÃO
TELEFONES (...)

E-MAILN° NOME
FIXO/CELULAR

i

I O1 I Francisca Menezes SBFIMMA (61) 2028-2072 Francisca.menezes@mma.gov.br

... ...
02 Flávia Neviani Funbio ,_ .. , (21) 2123-5303 Flavia.nevianiéàfunbio.org.br---

03 Fábio Leite Funbio (21) 2123-5326 Fabio.leite@funbio.org.br

04 Miguel Pedro Guerra CONABIO/SBPC (48) 3721-5331 mpguerra@cca.ufsc.br

05 Massimiliano Lombardo USAlD (61) 3312-7673 mlombardo@usaid.gov

(61) 3411-8447 e
Paulino.carvalho@itamaraty.gov.br06 Paulino Franco de Carvalho Neto DEMAIMRE

(61) 8156-9599

1
07 Daniela América S. Oliveira SBFIMMA (61) 2028-2028 Daniela.oliveira@mma.gov.br
I
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I TELEFONES (...) I
iNo NOME INSTITUIÇÃO

FIXO/CELULAR I
E-MAIL

(61) 3421-9100 acbarros@tnc.org
08 Ana Cristina Barros TNC

(61) 9968-6160

09 Elizário Toledo Contag (61) 2210-2288 Toledo@contag.org.br

I 10 João Luiz Tedeschi SPEIMF (61) 3412-1762 João.tedeschi@fazenda.gov.br
I
I (81) 3320-6393 aspan@aspan@org.br
i 11 Maria Adélia Oliveira ASPANIFBOMS

(81) 9245-0615 Adélia@dmfa.ufrpe.br
~

12 Glauber Pinheiro CONAFLORJ SBPC 21) 77460802 Glauber.pinheiro@yahoo.com.br

13 Clayton F. Lino IA-RBMA (11) 2232-5728 cflino@uol.com.br

14 Adriana Panhol Bayma GCBIDCBio/SBF
(61) 2028-2289

Adriana.bayma@mma.gov.br

I
(61) 9118-0693

1;:-
João A. S. Seyffarth SBF/IMMA (61) 2028-2071 João.seyffarth@mma.gov.br

, 16
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF

2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA CONTA TFCA

LIST A DE PRESENÇA

Data: 12/08/2011- Horário:lOh - Local: Sala T-13 - Térreo - 505 Norte
__ • _'_""T"-" __ - ---.-----.-- • __ • ._-.---- -.- ,- -_ .. _- _ .._------_ ..._------ ------- -"----,--

_ . TELEFONES (...) i ,
INSTITUIÇAO I E-MAIL 'I

: FIXO/CELULAR I '
I' i.__, . - . ._ __. -+__. J . ._.__ . ,

~ ,I ,

l:_i :L~~~~~e~------.--
~ I I

; 02 I -- . ) i I I li W 'J I! 1----'- . I, '~ ,"I ~" I , _.., ~., I I I~__ L~~ rllA 0:~_~''v':'A1V 1 ..... __ n __ u __ 1 ~_t;!~) 0:10 __ +_~_~6t-23:º S i __j--á~!L~~_~§.~~~L___ T~AL~~_~_: ~ ;
: 03 I/'. i i !L I fAbio Llltt. • FUNbio I "-1 J.1tl:~-53a6 I F'4b;G.LéilÉ.~ rUh/4.0Ui-.bg,:
I --t--------------------------------·-·-------- . ------.----...---.---- ------r----------------i-------- ------..------.-..- ..---.-----------------j

i 04: 1;/6C'(i.; /i>Ak 6é--~i?A 'ClJ/{J~~J$6k i~8-jlz1.&-33.l il' ~-I '?lJfy(./-e/UddJ CC-ç/. U/,;iC- 6-l.. i
I I :' !, 'f I~-05-~-'------.- --------------------.-.------ ..--. ~-.. ..--..·..--..----- ..-----r-'y~-z-1=/-6D-- ----------- ....------o - -- ..·-----·· .. ------------------ ..i

i i ~14SJ(!"'t({,CNJo ~tZD~ ,V fL\tJ) : ~~:t-+4'2. z 1. i MLof'1BAR.J)r.l h) UJA.-~b , v . . J
'

L.--1- ..------. ---.--------.-..- - ..----.-- ..------ - --- .. - ---- ...- ----oro - ..,,-- ..------- ... - ... ---o--- ...---..-+------ ..-------. --------~---r::_-.. ----- . . i

106 i -; I ,31ffÇQ4Y i ~ )(~ ~1c/~hl. !f-----l P~~~}-JO(OJ~~{~_e_~fAt1~~tH~ :IA [Lfj Qf M_{j.__+ ~J .~hq5/1C) Le~JNJ;_q~t_~c.tL1?~~____ --------- ..--------1
! 07 i t-.~ - '\ i c20.2-f - Zc2--~ i~? _ _~, """i i<:J~~ LM'U- S'. (JJllld/v'~ liA MA I~ ! 'MC') _oY'!L i [,Ul-'Vt-\-~&:.- -8'Ú. I/~ e: m}rJc;. ~-
'--+ ---1-"::' -=-.v~ . ,___ . . . __ J- ....J-----. ,_.. _ '- ,, .. _
i 08 i . ;: c I- -1 tt 2.. I '1\ O l I I rJ J .
I ! A...JA.. Cl(;l.\~'\.-JA \SAV?--a..OS. \tVC! _ i o...,C'O·a.-.\'('OS \::::; ~Y\c . .I)('~
f-L---. -- - --- ------------- ---------- ------ ----------iÇ) L,", -S_'1 b ~_~!_f..QL____ ---- ....----------- -- ---- . ----- -------------.

N0 i NOME

---------- --~-

i 09 : & LzL~ '10 t,e!}-o
r- -- -r-t- - _.. -- -

i 10 ; 1oÃo LU1Z íEJ)E~( ml L . __._ _ __.. . " .. _

CD_~"\~~_ _ . ~_(_~Z( O L~ 8_~_ ~_~ ?...e~-~,~~__-º_~~_E1~~_~ ,

M~lSp(._L~_/_.3412 :J33L~C\9+eºt:S chL0tllffiQkl.c'?j-<:.\LLv2-:_ .



! N°

~-~ ------_._ ...•.

NOME

I

11
'lJ I~~;-t~t~ ~-$~~~~-

I e-li c9tt,~
I

____ o ". _" ••••••

I 12 6i~'-ubQ{ i\'~\1~·-rtO

.------ (- ----------.-

13 eLt\'(TON F~·/~ LCD{

~.- I- ----_._-----.-------_._-----

14 ~">et~4 PlkJl-{oL 1514'f,\..(4
._-"-_ ... _--

15 ~~ ;1-~ 5EiFf.Dl4H
----_ ..__ ._-_.- ..-

16
_. .._-----_._---_.

t _._. • __ •• _.____ 0'0 ____ •___ ••• _

[18

h
9

..-.-

--- -------..-.

20
I . " ...•. __ ._-_ ..-----_ .• ----_ ..__ .--- --_ ......~:~• _________ •.•.• _. ___ ••.•• ____ •______ • _______________ •• ___ - - o ••

I
~-~~--- ..._----- - ........ - _. - ...._-------- --"-

- II - --r:rELEFONES (=>1 - E-MAIL _
INSTITUIÇAO I FIXO/CELULAR I I

~tA.SPMii5~.l\1Ji(§i)j"..í3~i-3C;'~'r:cUr!:;;;~(~J~IC~/f.~6, ," ·.~--~~-~I
! FWt-i5/eONft19 O."",, _ . _ ("/'4 f:~;~. ~')C/A-A P:ÇA J ':2-1? -' ~. ;. 3/ J 1')..'15 061:7 ~-, t>..-- (Y" 'l/YVLf ' ~

-'~[S1>CF/ d1-~~'i6OJO'> 1 ~/a~t;:;I:~I~«Je yc..!,Oo. c~------:T," I

(.§jNAfLoR.
1

I I

ül :LA--rw,VI~lc(t! 'f3Q) 2i!g'1 ! e-' (~ e~i. ~ .1r-·· I
I I ~ ,

j~ÇIMH~ b~gZ~'-~~,~"Q,~b~~"Q""~,, .~ ~~_~I~-s:::6F/_~ -).o1S:uB/ i -:JóA'O~y;-Yl"f;(t-rlUe OAM,lI • tl,o~6~ ~. ~

t " I
·-i .-.-- ..l.- o 4-L---- ..----~------r

! i I-+- :_._~-_.~_.-~----~-~..~_.._-~----- _._-~.._.._.-!1~~f- ~-----~
-l .--+- ! .- _.. ---~.- I

I ------.-L. ---4 --_._- ~~-~ _....-~-.-~.-~
; I r--·~----+---·---·I--..~------------. ·------------~--~~-----1

i
~~-----~-. _._---~

~J_ ------------~-_.~ - --~

0_'. ••. _'.

i
I

I I
I ._.~ J .~__.. .l __.._.._._~..__~_____ ~.~.. ~~... __'




