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1. Resumo

Em um mundo onde a maioria dos governos já enfrentou as armadilhas da 
prestação centralizada de serviços de educação, principalmente a tomada de de-
cisões sem nenhuma transparência, ineficiência fiscal e administrativa, má qualidade 
e dificuldade de acesso aos serviços. Portanto, as vantagens teóricas da descen-
tralização tornaram-se extremamente atraentes. 

Em geral, o processo de descentralização pode melhorar substancialmente a efi-
ciência, transparência, responsabilidade e capacidade de resposta da prestação de 
serviços educacionais em comparação aos sistemas centralizados convencionais. 

A educação descentralizada promete ser mais eficiente, refletindo melhor as priori-
dades locais, incentivando a participação e, eventualmente, melhorando a cobertura 
e a qualidade de ensino. 

Muitos governos com severas restrições fiscais são atraídos pelo potencial de de-
scentralização para aumentar a eficiência na área de ensino. Os esquemas de re-
cuperação de custos dos beneficiários, como o financiamento comunitário, surgiram 
como um meio para os governos centrais aliviarem parte da carga tributária da 
prestação de serviços de educação. 

Atualmente, existe uma tendência global de descentralização dos sistemas educa-
cionais. Assim, a maioria dos países está experimentando alguma forma de 
descentralização da educação, que transfere poderes de tomada de decisão dos 
Ministérios da Educação centrais para governos intermediários, governos locais, 
bem como, comunidades e escolas. A razão principal desta tendência de 
crescimento dinâmico se manifesta em duas variáveis: 

A primeira nos indica, que o sistema consolidado convencional está 
desatualizado e que demora de 4 a 6 anos para educar uma pessoa sem 
nenhuma garantia de emprego após esse período. 

Em segundo lugar, muitos adultos e crianças hoje em dia ainda não têm 
acesso à educação devido a persistente desigualdade e marginalização social.
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2. Introdução
A descentralização é indiscutivelmente um dos fenômenos mais importantes a ser 
inserido na agenda do planejamento educacional nos últimos 15 anos. Por que um 
país deveria descentralizar seu processo de tomada de decisão educacional? 
Quem deve tomar decisões sobre o ensino público? Quem deve pagar por isso?

A descentralização educacional é almejada por governos em todo o mundo, mas 
tornou-se predominante na América Latina desde os anos 1980, com o surgimento 
das democracias. As diferenças na configuração política, social e econômica entre 
os países da região deram origem a experiências muito diferentes na busca de es-
tratégias semelhantes.

As razões para a descentralização são inúmeras. Em alguns casos, é uma questão 
de aumentar a eficiência na gestão e governança para lidar com questões de alo-
cação de professores, pagamentos de professores, compra e distribuição de equi-
pamentos e materiais ou manutenção dos prédios escolares. 

A descentralização, também, é resultado do processo de democratização política. 
Assim, as pessoas querem ser consultadas e envolvidas nas tomadas de 
decisão que lhes dizem respeito diretamente e ajudam a esclarecer linhas de 
responsabilização. Razões Fundamentais da Educacoin – Por que educação 
descentralizada? 

No entanto, nos países em desenvolvimento, o principal motor da descentralização 
pode ter sido a busca por novos recursos. Alguns governos estão revertendo a 
gestão das escolas para as quais não conseguem mais alocar fundos federais.

A descentralização permite a mobilização de recursos em nível local, por meio de 
impostos especiais ou da participação da comunidade que não estariam disponíveis 
de outra forma. 

E na educação, a descentralização significa delegar autoridade de um nível maior 
para um inferior, incluindo o nível administrativo dentro do próprio Ministério da 
Educação, de um departamento a uma instituição local de ensino. 

A descentralização na educação envolve liderança forte, visão compartilhada entre 
as partes interessadas, planejamento avançado, abrangente e flexibilidade. 
Os líderes devem ter capacidade e segurança no trabalho para promover uma 
reforma total.
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3. A Criptomoeda - Educacoin
A Educacoin é uma moeda que tem como princípio fazer o bem através de investi-
mentos, ao esporte e educação, dessa forma, a comunidade deseja ter controle ab-
soluto sobre o destino desses valores. 

O conceito de moeda digital descentralizada, bem como aplicativos alternativos, 
como registros de propriedade, existe há décadas, mas os protocolos não con-
seguiram ganhar força por causa de sua dependência de um sistema centralizado 
intermediário, uma vez que as moedas descentralizadas requerem uma solução 
para descentralizar o consenso

Para tanto, a Educacoin trabalhará com o mercado descentralizado e também com o 
centralizado, ou seja, o mercado centralizado será aquele focado para incentivar a 
educação, esporte, cultura, sustentabilidade, ações sociais e utilizações e soluções 
para o meio corporativo (integralização de capital social, lastro para operações fi-
nanceiras em geral e garantias). Consequentemente, esses valores poderão ser 
100� rastreados e públicos a fim de garantir à comunidade Educacoin a compro-
vação e cumprimento do propósito.

Já no mercado descentralizado, terá a principal função de prover liquidez para as 
demais altcoins e produtos inseridos no protocolo DeFi através de suas principais 
DEX e demais projetos. 
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3.1 EDUCACOIN
EDUCACOIN
O Projeto Educacoin conectará os dois universos, trazendo a educação para o 
futuro por meio da criptomoeda; acesso e equidade na educação descentralizada 
para alunos, bem como investidores e, ao mesmo tempo, oferecendo uma porta de 
entrada para um mundo totalmente escolarizado. 

O objetivo da Educacoin é incorporar a integridade do desejo de cada aluno de 
continuar seus estudos em qualquer país do mundo. Os tokens acionados por 
Blockchain Educacoin – EDC - oferecem a oportunidade de aumentar substancial-
mente a motivação e o envolvimento dos alunos na educação formal e informal. 

SEGURANÇA E GARANTIA

Educacoin está ciente de que os investidores, muitas vezes, se preocupam com a 
segurança e credibilidade dos projetos onde pretendem depositar seu dinheiro e sua 
fé. Como resultado, o Conselho de Criptomoeda EDC tem se preocupado com a imple-
mentação de uma ampla rede de proteção do projeto em todos os aspectos conce-
bíveis e imagináveis, desde a tecnologia até o suporte jurídico. 

Educacoin – EDC, preza pela confiança da comunidade com a qual se relaciona e zela 
pela sustentabilidade da moeda, para que se torne uma das mais conceituadas e 
confiáveis do mercado cripto.
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É uma criptomoeda inserida e com propósito em dois mercados, consequentemente, 
tendo grande funcionalidade, com a capacidade de centralizar todas as ações soci-
ais, patrocínios, mercado de varejo e doações. E, também, a capacidade de descen-
tralização da moeda através do protocolo DeFi. Em outras palavras, as plataformas 
descentralizadas inseridas neste protocolo (DEX) visam recriar sistemas financeiros 
tradicionais, porém de maneira descentralizada, onde quem controla e monitora as 
funcionalidades com o papel de prover liquidez para outras moedas dentro dos 
Desk-Swipes, ou seja, a troca de um token por outro, gerando, dessa forma, um 
banco descentralizador.

Governança

O Projeto Educacoin propõe uma governança independente da oferta de criptoa-
tivos por meio do uso de tecnologias para garantir que os preços não flutuam de 
forma exacerbada, permitindo que os ativos subjacentes sejam verificados separad-
amente. Assim, a detecção de fraudes, avaliação de risco, gestão de identidade e 
monitoramento AML (Anti-Money Laundering), que previne a lavagem de dinheiro, 
serão incorporados através da interface EDC, utilizando os métodos de segurança 
mais sofisticados do mercado mundial. Os detalhes desses mecanismos de pre-
venção não serão expostos ou descritos, pois o próprio protocolo de segurança 
restringe essa ação para combater as ameaças de forma eficaz.

Por fim, para validar a intenção de proteger sonhos e investimentos, este projeto 
atuará com mecanismos que promovem serviços de confiança e identidade, regras 
para liquidação e reversão de pagamentos e transferências e protegem infor-
mações relacionadas ao Know Your Customer (KYC) e AML (Anti-Lavagem de din-
heiro). Dessa forma, os dados dos usuários serão mantidos sob proteção contínua, 
garantindo a privacidade e a boa-fé dos ativos depositados sob a custódia da or-
ganização.
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6. Tecnologias aplicadas
Em outras palavras, o token é a mesma coisa que criptomoeda, porém com algumas 
tênues diferenças que são a sua utilização. Assim há quatro tipos de tokens mais 
utilizados, ou seja, o payment, o utility, o Security e os NFTs. 

- Os payment tokens são usados para transações de capital, como dinheiro.
- Os utility tokens funcionam como uma possibilidade de acessar um bem específi-
co, que pode ser digital ou físico.
- Os security tokens estão representando ativos que apresentam maior volatili-
dade na valorização e podem oferecer dividendos.
- Os NFTs representam artigos únicos e insubstituíveis, principalmente utilizados 
no mercado de artes.

A listagem EDC de tokens em Exchanges e carteiras P2P facilita a conformidade e 
a confiabilidade das transações, permitindo transferências em alta velocidade entre 
indivíduos usando nossos aplicativos de carteira compartilhados e de fluxo de crip-
tomoeda, enquanto mantém a fonte descentralizada e anônima de negociações de 
desenvolvimento. Desta forma, a EDC permitirá à cripto portabilidade com base em 
outras moedas virtuais. 

ERC-20 
Ethereum é uma plataforma descentralizada capaz de executar contratos inteligen-
tes e aplicações descentralizadas usando a tecnologia blockchain: São aplicações 
que funcionam exatamente como programadas sem qualquer possibilidade de cen-
sura, fraude ou interferência de terceiros, isso porque o contrato é imutável. 
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O protocolo ERC (Ethereum Request for Comments) consta das especificações téc-
nicas dos tokens produzidos no sistema de blocos Ethereum. Seguindo os critérios 
estabelecidos, os tokens criados serão aceitos e poderão interagir com outros se-
melhantes na rede. Este sistema facilita a compatibilidade de diferentes formas de 
tokens no sistema Ethereum, pois usa um único contrato inteligente para todas as 
transferências de criptomoedas

A Educacoin utiliza a tecnologia ERC-20, permitindo que as moedas sejam com-
patíveis com Ethereum. O projeto foi desenvolvido para que a Blockchain Ethereum 
processe todas as transações, suportando um grande número de operações si-
multâneas sem prejudicar os ativos e a experiência dos usuários da EDUCACOIN.

EDC TOKEN
Criação do token e informações básicas

Token name Educacoin

Token ticker EDC

Total Supply 2,000,000,000 EDC

Wallets Descentralizadas 275

Wallets Centralizadas 2273

Contrato 0xD657D92615C75e1D2E80342246BF759E431d3F2F

Decimais 18

Blockchain Ethereum
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Compromisso social
Males sociais atingem grande parte do globo e os esforços para mudar esse 
cenário ainda são insuficientes para resolver o problema. Existem milhões de pes-
soas sem as condições básicas de dignidade, resultando em inúmeras mortes por 
fome, doenças ou violência. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 
(ONU), divulgados em 2018, quase 821 milhões de pessoas viviam na pobreza em 
2017, aumentando em quantidade em relação ao ano anterior.

Portanto, presume-se que deve haver mais esforços para mudar essa conjuntura 
infeliz. Nesse cenário é onde a educação e a tecnologia podem representar a saída 
para esses problemas sociais.

O conhecimento não difere em muitos aspectos, pois milhares - ou até milhões - 
de homens e mulheres contornaram a adversidade com alguma aquisição 
,acadêmica. No entanto, no que diz respeito à tecnologia, embora tenha mudado 
vidas, ainda não impactou de forma satisfatória os desafios sociais da humanidade. 
É aqui que entra a Educacoin!
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Papel da Educacoin
É por isso que a Educacoin está comprometida com a sociedade internacional a fim 
de direcionar o mundo a um nível sem precedentes de oportunidades e possibili-
dades, “abrindo a porta” para crianças e adolescentes perseguirem seus sonhos 
de obter acesso à educação, esporte e cultura por meio da tecnologia. Nesse sen-
tido, muitos jovens terão a educação convencional e financeira, ou seja, a todas as 
formas de educação, entendendo desde cedo os impactos das criptomoedas no 
planeta. 

Investimentos nestes setores serão focados em bolsas de estudos, patrocínios e 
diversos projetos sociais que serão oferecidos a muitos beneficiários para que 
permaneçam focados e comprometidos com seu desempenho. Assim como, de 
muitas outras maneiras, a criptomoeda da nossa educação mudará inúmeras reali-
dades. 

Auditoria 
 
A organização estrutural Educacoin, também, concederá opções de certificação para 
melhorar a confiança na emissão de tokens e na implementação de carteiras de 
bancos e instituições financeiras oficiais. Todos os investidores serão certificados 
em conformidade com os regulamentos da comunidade financeira. A auditoria de 
criptoativos, que é um processo que examina e valida as informações do sistema, 
será da competência de tal organização.

Valorização do Token EDC 
Outro objetivo da estrutura organizacional é continuar buscando o máximo de opor-
tunidades, desenvolvendo programas educacionais para atrair novos investidores. 
Assim, com a alocação de recursos de forma a estabelecer negócios interessantes 
para o projeto, as possibilidades de valorização da EDC serão mais recorrentes, 
trazendo vantagens para a comunidade de usuários



educacoin.org educacoin 10

Tokens metrics
Token Distribuição - Data: 18/03/2019 

Os dados indicam que o valor da EDC no seu lançamento foi de ($0,01) e atual-
mente chegando na valorização de ($2,68). Valores em dólares 

Esta valorização é atribuída ao fato de havermos criado uma comunidade e um 
ecossistema exclusivo, onde os usuários transacionaram e circularam seus criptoa-
tivos EDC entre si para aquisição de bens e serviços.

Cotação
A cotação atual da EDC (após o período crítico da Pandemia de 2020 e 2021) é 
de USD$ 2,68 e mantemos a crença de que haverá um aumento significativo no 
período de realização de cada etapa de nosso roadmap.

Preço do Tokens EDC 
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Distribuição do token

25�

50� reservados para 
novos projetos e ações 
futuras.

25� serão destinados ao desenvolvimento e crescimento do nosso 
ecossistema. 5.25� desta porção já foram investidos no 
desenvolvimento do ecossistema. 

25� que serão destinados para investi-
mentos a educação, esporte e cultura, 
sustentabilidade e diversas ações sociais. 

25�

50�



Ebank digital Educacoin AcademyKuponGo

Wallet

Blockchain

Mineradores

Usuarios

R.R Corporate

Api de pagamentos

Usuarios

Unieducacoin

Embaixadores

Ecossistema

Better World Eco Nova
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Ebank Digital

Digital Bank facilita transações 
de criptoativos, além de 
proporcionar um gateway de 
pagamentos para clientes da
comunidade educacoin.

O primeiro banco digital com 
oferta de custodia e manutenção 
de critptoativos com 
exclusividade para portadores
de EDC, BTC e ETH. Acesso 
ilimitado, 24 horas, 7 dias por 
semana.

Educacoin academy

Educa academy é uma plata-
forma exclusiva para cursos a 
distância. Os estudantes terão 
acesso a mais de 200 cursos 
e poderão pagar as 
mensalidades em educacoin.

�����������������
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Wallet educacoin

A carteira virtual Educacoin é 
uma maneira segura de realizar 
transações entre usuários EDC 
de maneira barata e confiável, 
através de nossas taxas e 
planos de recompensação para 
seus usuários.
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Mais Saude Brasil 

Criamos um inovador programa 
de benefícios que oferece 
descontos em consultas, 
exames, tratamentos médicos, 
estéticos e odontológicos, 
cirurgias, medicamentos, entre 
outros serviços vinculados a 
saúde e ao bem-estar.

Econova

Econova é uma empresa alemã  
que pertence ao grupo e que 
,tem  como foco a produção e 
fornecimento de energia limpa e 
sustentavel. através da junção 
das duas empresas  a Educacoin 
junto a Econova realizaram um 
exelente trabalho em  conjunto 
sendo a primeira empresa no 
mundo a oferecer energia limpa 
para mineradores da blockchain 
educacoin. que será lançada 
conforme nosso Roadmap.
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R.R Corporation 
O R.R Corporation controla uma gama de empresas em sua estrutura.  Faz 
parte do grupo a KuponGo,  Educacoin Academy, EBank Digital, Mais Saúde 

Brasil e Eco Nova. O objetivo do grupo é a aquisição de empresas que atuam 
em âmbito semelhante ao nosso. A EDC, desta forma, institui um ecossistema 

cada mais amplo para a nossa comunidade.

Kupon Go

Chegou a nova maneira de 
adquirir cupons de desconto 
para usar em suas lojas 
favoritas. Interaja com o mapa e 
encontre cupons onde você 
estiver.

A KUPON-GO traz a realidade 
aumentada na captura de cupons 
nas suas lojas favoritas.
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Unieducacoin

A Universidade Unieducacoin será a primeira instituição de ensino do 
mundo a aceitar o pagamento das mensalidades dos seus cursos em 
criptomoedas. Os cursos oferecidos estão voltados à tecnologia da 
informação, como Blockchain, criptoativos, cripto trading e muitos 
outros. As taxas de inscrições e mensalidades oferecem uma 
economia de 30� dos preços normais, quando pagos em Educacoin. 
Esta estratégia visa uma demanda mensal pela aquisição da
Educacoin e, consequentemente, sua valorização no mercado.
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Blockchain

Estamos instituindo a primeira Blockchain totalmente desenhada para 
o âmbito da Educação. A nova versão da Educacoin migrará para a 
Blockchain própria. Esta estratégia oferecerá taxas menores de 
transações, além da possibilidade de mineração, atraindo assim, 
grandes expressões do mercado e provocando uma expansão sub-
stancial da nossa comunidade. 

The Better World

Better World é uma organização sem fins lucrativos com o único 
propósito de ajudar os necessitados. Por meio de organização, pre-
tendem ajudar aqueles que são infelizes por terem sido abandonados 
por suas famílias após descobrirem que foram vítimas de seus própri-
os vícios



03 - Embaixadores

Expansão da causa educacional

através dos embaixadores

Novembro 2019

05 - Novos patamares

Crescimento / Novos embaixadores

Expansão em 07 paises. Parcerias

Setembro 2020

02 - Estruturação

Criação de website e inicio de 

trabalhos de marketing / Parcerias 

Setembro 2019

04 - Expansão

Desenvolvimento comunidade

06 - Migração

Waves x ERC-20 

Novembro 2020

A cotação atual da EDC (após o período crítico da Pandemia de 2020 e 2021) é 
de USD$ 2,68 e mantemos a crença de que haverá um aumento significativo no 
período de realização de cada etapa de nosso roadmap.

Preço do Tokens EDC 

01 - Start Educacoin

Criação Educacoin Waves Março 

2019

2019

2020

Roadmap



07 - R.R Corporate

Criação da R.R Corporate 

regularizada no Brasil

Janeiro 2021

10 - Ebank Digital

Expansão e parceria com Ebankdigital

Março 2021

06 - Migração

Waves x ERC-20 

Novembro 2020

08 - ExpansãoComercial

Parcerias e aquisição de empresas 

de tecnologia. Brasil e Exterior

Fevereiro 2021

9 - Wallet

Lançamento wallet Educacoin

Março 2021

13 - Exchange

Entrada em exchanges internacionais

2º semestre de 2021

12 - DEX

Entrada em protocolos DeFi

2º semestre de 2021

2021

11 - Comunidade

Expansão America Latina 

Abril 2019 (Mercado educacional)

2022



16 - Unieducacoin

Lançamento faculdade EAD 

Educacoin global

Junho 2022

14 - 100 Milhões Doações

Brasil e exterior

Agosto  2021

17 - Migração Blockchain 

Criação da primeira blockchain 

focada em educação

Abril 2022

15- Embaixadores Mundiais

200 Embaixadores

30 paises atuantes

Doação 200 milhões

Expansão das parcerias

Dezembro 2021 
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Descritivo 2021

10: O mercado financeiro tem muita relação com as criptomoedas e 
queremos oferecer a nossa comunidade outras ferramentas, tais 
como Custódias de Cripto EDC dando total segurança e 
credibilidade. Compra de EDC pelos parceiros e todas as
tecnologias do mercado.

07: O R.R Corporation controla uma gama de empresas em sua es-
trutura.  Faz parte do grupo a KuponGo,  Educacoin Academy, 
EBank Digital, Mais Saúde Brasil e Eco Nova. O objetivo do grupo 
é a aquisição de empresas que atuam em âmbito semelhante ao 
nosso. A EDC, desta forma, institui um ecossistema cada mais 
amplo para a nossa comunidade.

08: Aquisições necessárias para expansão no varejo Brasil e 
Exterior, companhias com mesma cultura e propósitos comerciais

09: A carteira virtual Educacoin é uma maneira segura de 
promover transações usando EDC combinadas a moedas 
criptografadas, como a Bitcoin e EthereumQuando adicionar 
EDC em sua carteira, ou qualquer outra criptomoeda, todos os 
investidores podem otimizar e controlar seus retornos 
ajustados à valorização dos criptoativos.

11: Parcerias e aquisição de empresas de tecnologia. Brasil e Exterior

Fevereiro 2021
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17: será instituída a primeira Blockhain, desenhada especialmente 
para o âmbito da educação. A nova versão da Educacoin migrará 
para a Blockchain própria, oferecendo maior confiança à comunidade

16: UNIVERSIDADE EDUCACOIN a primeira no Mundo a aceitar 
criptomoedas e ser subsidiada. Dando acesso a milhares de alunos 
ao cursos  de primeiro mundo tais como Blockchain. De 50� a 
100� pagos em EDC, bolsas de estudo e financiamento 100�.

12: Entrada em protocolos DeFi

2º semestre de 2021

13: Com o fortalecimento da Comunidade Educacoin no Mundo já 
estaremos preparados a entrar nas principais Exchanges Mundiais

14: Temos um propósito e valores claros e tudo isso sem ajudar o 
próximo e como nossa mensagem “Educação É Amor” nossa meta 
é doar ¼ de nosso fundo atingindo o primeiro estágio de 100 
milhões de EDC

15: Os Embaixadores são fundamentais para levar nossa mensagem 
aos 4 cantos do planeta e queremos chegar a marca de 200 
Embaixadores Mundiais, todos com o mesmo propósito levar 
Educação e ser um instrumento de acesso.



A primeira criptomoeda  bra-
sileira, presente em 18 países.EDUCANEWS:

www.educacoin.com.br
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Publicações Nacionais e Internacionais:

https://moneyincrypto.com/2020/12/22/educacoin-cryptocurrency-xeducation/

https://coinnewsextra.com/potentials-of-educacoin/

https://www.cartaodevisita.com.br/conteudo/33458/criptomoe-
da-sedestaca-como-ferramenta-ao-acesso-a-educacao-no-brasil

https://agitosaopaulo.com.br/2021/01/18/criptomoeda-cria
da-em-saopaulo-e-destaque-internacional/

https://bancanacional.com.br/brasileiro-cria-criptomoeda-com-focona-educacao/

https://portaletc.com/educacoin-criptomoeda-x-educacao.html

https://abstartups.com.br/mapeamento2020-startups/

https://criptonizando.com/2021/02/03/empresa-brasilei-
ra-usa-tokeneducacoin-para-integralizacao-de-capital-social/

          “A Educacoin se 
consolida no mercado 
mundial promovendo 
a diferença como fer-
ramenta de mudança 
social por meio da ed-
ucação.

A educação no Brasil 
está longe de atingir 
os índices desejados 
pelo Plano Nacional 
de Educação (PNE). O 
PNE é uma lei brasilei-
ra que estabelece dire-
trizes e metas para o 
desenvolvimento da 
educação nacional, 
estadual e municipal. 
Existem 20”
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Onde estamos sediados! 

Portugal Dubai

Espírito Santo, ES

São Paulo. SP

Estamos em constante crescimento, sempre com o objetivo de 
levar a educação. E assim temos alcançado os continentes
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Rogério Rodrigues
CEO & FOUNDER

Rogério Rodrigues, como palestrante internacional, também faz 
palestras sobre a tendência global atual e de rápido progresso de 
descentralização que está mudando inequivocamente a paisagem 

dos sistemas de educação, incluindo projeto e padrões de 
currículo, ensino médio e primário, participação local na gestão es-
colar, melhorando a responsabilidade e capacidade de respostas, 

além da promoção da mobilização de recursos.
Apaixonado pelo que faz, Atualmente ocupa a posição de Ceo 

Educacoin, Ceo EBank Digital, Fundador da UPChannel TV Brasil, 
Vice-Presidente da The Better World com sede na Flórida USA. 

Com mais de uma década no mercado Educacional.

Minha missão é transformar e oferecer 
uma possibilidade a milhares de
crianças e jovem terem acesso à 

educação através de nosso ecossistema

Portugal Dubai
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@educacoinoficial

follow me!

www.facebook.com/educacoin

Follow me!
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