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Informativo trimestral para os Delegados do Sicoob Crediriodoce

Sicoob Crediriodoce tem novo
Grupo de Delegados
Representantes legítimos e capacitados
Aconteceram durante o mês de junho as Eleições
para o novo quadro de Delegados do SICOOB
Crediriodoce. O Processo Eleitoral foi conduzido de
forma clara e democrática, obedecendo todas as
determinações previstas no Regimento Eleitoral. Os
associados da Crediriodoce receberam uma edição
especial do Jornal Conectado sobre a eleição, na qual
tiveram acesso a informações relativas ao processo
eleitoral, bem como cópia do edital e ficha de
inscrição. Foram registradas 295 candidaturas para
concorrer às 180 vagas existentes. 1880 associados
compareceram às Agências para darem o seu voto,
e elegerem os candidatos que iriam representálos nas reuniões e Assembleias da Cooperativa nos
próximos 4 anos.
No dia 11 de agosto, no Tatersal do Parque de
Exposições de Gov. Valadares, os Delegados eleitos
foram empossados pelo Conselho de Administração
e participaram de uma Palestra com o Palestrante
José da Paz Cury, sobre Cooperativismo e o Papel
do Delegado, como parte das ações do Programa
de Relacionamento com os Associados e Toda
Comunidade -PRATCO. Na ocasião os Delegados
receberam um Kit contendo bolsa, Estatuto Social e
uma Cartilha que norteará a sua participação junto
ao SICOOB Crediriodoce.

Agenda
Pedimos aos Delegados Efetivos e Suplentes
que marquem em sua agenda um espaço para
as Palestras Regionais sobre Cooperativismo de
Crédito, que serão realizadas no período de 15 a
19 de outubro. Nos próximos dias os convites serão
enviados para suas residências.
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Prezado associado,
O Conectado deste mês preparou uma edição com conteúdo
diversificado. Apresentamos o novo Conselho de Administração,
Diretoria e Delegados eleitos este ano, as novidades em produtos e
serviços e o que o Sicoob Crediriodoce realizou no último trimestre
de 2012.
A matéria de capa desta edição traz a eleição e posse dos
Delegados, momento tão importante para esta Cooperativa,
quando elegemos aqueles que representarão nas assembléias os
17 mil associados que confiaram a eles esta missão. Os Delegados
desenvolvem um papel importante na Cooperativa, pois são eles os propagadores das crenças
e valores Cooperativistas e inspiração para a prática da cooperação, além de porta-vozes dos
associados e comunidade que representam.
Na busca constante por estarmos à frente, ampliamos nossos canais de atendimento,
passando a receber tributos federais e o Simples Nacional, além de sermos a primeira instituição
financeira do país a disponibilizar consultas de saldos e extratos através de redes sociais.
Um assunto interessante que trouxemos para esta edição é o financiamento de veículos
leves. Entre vantagens e desvantagens, muitos deixam de comprar ou trocar de veículo por
não entenderem como funciona um financiamento. No Sicoob Crediriodoce, possuímos uma
equipe preparada para atender a nossos associados e apresentar a eles a melhor forma para
adquirir seu carro.
A partir desta publicação daremos início a uma série de matérias sobre os produtos
Sicoob. A cada edição, o Conectado dará enfoque a um produto, esclarecendo dúvidas e
apresentando-o em suas particularidades. Começamos a série com o produto Seguros, um
investimento necessário e importante em nosso dia a dia.
E em um encarte especial, trazemos o resultado semestral de 2012 apresentado durante
o PRATCO no mês de agosto, mostrando que nossos associados estão concentrando suas
operações aqui, e por isso, o resultado tem se estabilizado.
Agradecemos pela confiança e por acreditarem na eficiência, solidez e seriedade de nossa
Cooperativa, que, inclusive, em tempos de crise mostrou-se ainda mais vantajosa e segura.
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Fale Conosco
Envie sua opinião sobre as matérias deste jornal.
Sua carta será publicada* na próxima edição.
As cartas podem ser enviadas para:
Rua Belo Horizonte, 761, Centro
Cep: 35010-050, Gov. Valadares, MG.
e-mail: comunicacao@sicoobcrediriodoce.com.br
*Em razão do espaço reservado à coluna, o Conectado
se reserva o direito de editar as cartas.

Ouvidoria Sicoob
Reclamações,elogios e sugestões
Acesso 24h no site: www.sicoob.com.br
Atendimento nos dias úteis, das 8h às 20h

0800-725-0996

Alberto Ferreira
Presidente do Conselho de Administração.

Palavra do Conselho Fiscal
O ato de fiscalizar
Antes de iniciar nossa abordagem, queremos parabenizar os delegados eleitos e recémempossados, desejando que sejam muito bem vindos e, ao mesmo tempo, que desenvolvam
seu importante trabalho com a seriedade que sempre marcou o grupo de delegados de
nossa Crediriodoce. Também, nos colocamos à sua disposição para ouvir suas reivindicações,
sugestões e, principalmente, denúncias de irregularidades.
Os instrumentos internos de controle de uma cooperativa consistem numa série de
atividades que permitem reduzir a possibilidade de ações indevidas, praticadas com dolo,
imperícia ou imprudência ou negligência. Mas não são só as ações mal intencionadas
que podem acarretar danos à cooperativa. Ações bem intencionadas, mas que não estão
plenamente aderentes ao desejo dos cooperados, principais interessados nos resultados da
cooperativa, também podem trazer prejuízos.
Por isso, embora a responsabilidade principal da fiscalização seja do Conselho Fiscal,
todo o Quadro Social da Cooperativa deve e pode atuar como instrumento de fiscalização
e controle.
O Conselho Fiscal tem realizado suas reuniões com regularidade e apontado para a
Diretoria e Conselho de Administração, todas as situações irregulares que encontra.
Atento às reivindicações dos delegados e cooperados, solicitou à Diretoria a realização
de uma assembleia geral, que deveria ocorrer no mês de setembro/2012, para discutir e
deliberar a respeito dos PAC’s que não têm atingido as metas ou se mostrem deficitários,
conforme solicitado na última assembleia pelos delegados.
Outras atividades às quais o Conselho está atento são as que dizem respeito à segurança
das agências, o nível e a qualidade das operações de crédito e à prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo, nos termos exigidos pelo Banco Central.
Para cumprir bem nossas funções, colocamos à disposição de cooperados
(principalmente os delegados) e colaboradores, nosso endereço de e-mail (conselhofiscal@
sicoobcrediriodoce.com.br) para que possam ser feitas reclamações, denúncias ou elogios,
garantindo a todos o sigilo quando o assunto assim o exigir.
Contamos com a colaboração de todos para a realização desse trabalho que é para todos.
Conselho Fiscal do Sicoob Crediriodoce.

i-Conectado
Novidades Sicoob
Procurando oferecer produtos e serviços inovadores a
seus associados, o Sicoob tem aprimorado seus canais de
atendimento para pessoas físicas e jurídicas. Seguindo a
tendência de inovação tecnológica, o Sicoob é a primeira
instituição financeira no país a disponibilizar um aplicativo nas
redes sociais que possibilita a realização de consultas de saldos
e extratos e imprimir extratos e comprovantes diretamente do
celular.
O Sicoob no Facebook
O primeiro passo para ter acesso a essa facilidade é
possuir um perfil ativo no Facebook e cadastrá-lo no Sicoobnet
Pessoal. Ao realizar o cadastro, o usuário deve aceitar os termos
e condições de uso. A adesão somente é possível por meio de
computadores cadastrados e liberados no Sicoobnet Pessoal.
É importante ressaltar que o aplicativo Sicoob no
Facebook não solicita informações como senhas ou
confirmação de cadastro, além de não compartilhar os dados
dos usuários com a empresa Facebook ou publicá-las no seu
mural.
Mais informações e o passo a passo para acesso ao
aplicativo Sicoob no Facebook acesse: www.sicoob.com.br.
Impressão de extratos e comprovantes pelo Celular
O Sicoobnet Celular é o canal de autoatendimento
destinado aos associados do Sicoob, que permite o acesso a
sua conta ou de sua empresa, para a realização de transações
financeiras, por meio de celular (ou dispositivo móvel)
conectado à internet.

O Sicoob disponibiliza aplicativo exclusivo para as quatro
plataformas mais utilizadas no mundo: Apple, Android,
BlackBerry e Windows Phone.
Para utilização do aplicativo, é necessária a existência de
conexão de dados, que pode ser:
• Rede das Operadoras Móveis: o aplicativo utiliza a
conexão de dados fornecida pela operadora de telefonia
móvel. Nesse caso, é recomendável ter um plano de dados
contratado, já que as tarifas de utilização avulsa podem
encarecer a conta telefônica;
• Rede Wi-fi (sem fio): o aplicativo utiliza a conexão de
rede sem fio, à qual o usuário possua acesso, não havendo
custos de tráfego de dados da operadora de celular.
Assim como ocorre nos canais Sicoobnet Pessoal e
Empresarial, no Sicoobnet Celular, as transações de consulta
referentes a saldos e extratos estão disponíveis para todos os
aparelhos que possuem tecnologia de acesso à internet.
Um recurso diferenciado do aplicativo Sicoob é a
impressão de extratos e comprovantes diretamente do
celular (ou dispositivo móvel). A funcionalidade foi liberada
inicialmente para os dispositivos iOS (Apple) e Android
(Google) e pode ser acessada no próprio aparelho por meio
do botão “Imprimir”, exibido logo abaixo dos extratos e
comprovantes.
Para esclarecer suas dúvidas, sugerir melhorias, reclamar
problemas com transações, informar incompatibilidade com
algum celular ou fazer um elogio, ligue: 0800 642 0000
A Central de Atendimento atende de segunda a domingo
das 7h00 às 22h00.

Gestão
Arrecadação de Tributos
A arrecadação de tributos federais e do Simples
Nacional tem atraído cada vez mais associados para as
cooperativas de crédito. Além disso, as ações também
estimulam a fidelidade dos que já são de casa e que não
precisam de duas ou mais instituições financeiras para
atender às suas demandas.
Os associados ganham com comodidade e a
cooperativa com a remuneração por arrecadar tributos.
Até fevereiro de 2012 o Sicoob recolheu mais de 1 milhão
de guias, somando cerca de R$ 1,5 bilhões em arrecadação
e receita de R$ 690 mil para as cooperativas.
Desde 4 de abril deste ano, os canais de atendimento
SICOOB estão habilitados a receber a guia de recolhimento

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Além
deste, você também pode pagar em sua cooperativa:
Pague em sua Cooperativa de Crédito
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
Tributos Estaduais e Municipais
Tributos Federais
Seguro DPVAT
Prêmios de Seguros
Boletos bancários
Contas de água, luz, telefone e gás

CRED

Capital de Giro 13º Salário

Pague com tranquilidade o 13º dos funcionários da sua empresa.
Com o SICOOBCRED Capital de Giro 13º Salário a sua empresa não precisa se descapitalizar no fim do ano para
cumprir com as despesas trabalhistas.

Garanta um fim de ano tranquilo para a sua empresa.
Vá até o Sicoob Crediriodoce e faça o SICOOBCRED Capital de Giro 13º Salário.

Lazer & Saúde
Livro “Cooperativismo de Crédito ontem, hoje e amanhã”
Apenas duas semanas após o lançamento do livro
de autoria de Ênio Meinen e Márcio Port, cerca de 2.000
exemplares foram adquiridos, algo que demonstra o
grande interesse do público cooperativista em aprimorar
seus conhecimentos nos aspectos principiológicos,
históricos, legais e de gestão do cooperativismo de crédito.
Entre os temas tratados no livro destacam-se a alusão
aos valores e princípios cooperativistas, as experiências
globais do setor, as estratégias a serem postas em ação
para ampliar o volume de negócios com os atuais e futuros
cooperados, o marco regulatório vigente facilitando a
compreensão, a aplicação e a adequada utilização de
seu conteúdo, novos padrões de governança, reflexões
propositivas do SEBRAE sobre o futuro do setor cooperativo
e o funcionamento de uma cooperativa de crédito em
toda a sua dimensão.
O livro é recomendado para dirigentes, executivos,
conselheiros de administração e fiscal, gestores,
colaboradores, associados, formadores de opinião, líderes
de entidades de classe, universidades, escolas entre outros
públicos/entidades interessados no cooperativismo.

Perfil
Posse do Conselho de Administração e Diretoria
Em abril deste ano, os novos membros do Conselho
de Administração e Diretoria tomaram posse no Sicoob
Crediriodoce. Por não haver outra chapa concorrente, o novo
Conselho e Diretoria foram eleitos por unanimidade.
O Conselho de Administração é o órgão da estrutura
organizacional que estabelece as diretrizes para
condução dos negócios relativos ao objeto da sociedade
e que delibera sobre questões que envolvam a gestão
da cooperativa. Os Diretores são os representantes
legais da cooperativa, responsáveis, principalmente,
pela administração cotidiana e pela implementação das
políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho
de Administração.

Agências: Governador Valadares • Capitão Andrade • Divino das Laranjeiras
• Divinolândia de Minas • Fernandes Tourinho • Frei Inocêncio • Itabirinha
• Jampruca • Mantena • Marilac • Nova Belém • Pescador • Santa Efigênia de Minas
• Sardoá • São Félix de Minas • Vargem Grande • Virginópolis.

Procure uma de nossas agências e descubra porque o Sicoob
Crediriodoce é a melhor opção para você e sua empresa.

José Geraldo Pedra Sá - Conselheiro
Silas Dias Costa Júnior - Diretor de Relações Institucionais
Maria Geralda de Araújo - Conselheira
Francisco Sérgio Silvestre - Conselheiro
Alberto Ferreira - Presidente
Fernando Luiz Monteiro - Conselheiro
Geraldo Antônio Birro - Conselheiro
Cantídio Carlos França Ferreira - Vice Presidente
Celso Mól Mariano Júnior - Diretor Administrativo - Financeiro
Eduardo José de Almeida - Conselheiro

Negócios
Financiamento de Veículos
Já para os importados com o mesmo tipo de motor, a
alíquota foi de 37% para 30%.
O Sicoob Crediriodoce possui uma linha de crédito
especial para financiamento de veículos leves novos e
usados para associados pessoas físicas/Jurídicas. Veja
como é simples fazer um Sicoobcred Veículos Leves:
• Crédito sem burocracia;
• O crédito é feito de acordo com a sua capacidade de
pagamento;
• Taxas de juros diferenciadas das praticadas pelo
mercado financeiro;
• Agilidade na liberação do recurso;
• As parcelas são debitadas automaticamente na conta
corrente do associado;
• O crédito é liberado por TED diretamente ao
estabelecimento em que o veículo for adquirido ou ao
antigo proprietário (caso seja pessoa física).
Agora ficou mais fácil comprar seu carro, procure o seu
gerente e faça agora mesmo uma simulação.

Muita gente fica se perguntando se é uma boa trocar
de carro esse ano. Existem pessoas que trocam de carro
todo ano, independente de sua situação econômica
pessoal e de questões externas que se relacionem à
economia e acabam financiando seu veículo. Sempre que
optar por financiar alguma compra, você está comprando
um crédito e paga ele mensalmente, junto com o valor
primário de sua compra. Quando for comprar seu veículo,
procure oferecer uma boa quantia de entrada para que o
valor financiado seja menor, e lembre-se que a quantidade
de parcelas define a taxa de juros utilizada na operação.
A regra é básica, quanto menos parcelas, menos juros a
pagar mensalmente.
Se você se enquadra no grupo dos que estão em dúvida
se devem ou não trocar de veículo, este é o momento.
Aproveite a prorrogação da redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) para automóveis até dia 31
de outubro. A redução depende da potência do motor e do
local em que ele é produzido (se nacional ou importado).
Para carros novos com motor de mil cilindradas (1.0) e
fabricados no Brasil, o imposto foi de 7% para 0%.

Produtos e Serviços
Seguros e suas particularidades
A vida é cheia de riscos e não estamos livres de perdas
e acidentes cujo impacto financeiro é negativo. É nesse
momento que o seguro se torna importante. Vamos
esclarecer alguns termos que envolvem o seguro e quais
tipos existentes de cobertura.
Como funcionam os seguros? O seguro é um contrato
entre um indivíduo ou uma empresa (segurado) e uma
seguradora. O segurado paga um preço chamado “prêmio”
e a seguradora, em troca, compromete-se a pagar a eventual
perda financeira correspondente, durante o período da
apólice. O risco é transferido do segurado para a seguradora
e o documento que formaliza esse contrato se chama apólice.
O que é prêmio? É a soma em dinheiro paga
pelo segurado ao segurador, para que este assuma a
responsabilidade de um determinado risco de perda. Riscos
baixos pagam prêmios baixos e riscos altos pagam prêmios
altos.
O que é apólice? A apólice é o documento que
contém todas as condições contratuais, o bem ou a pessoa
segurada, as coberturas de risco e as garantias contratadas,
os beneficiários, o valor do prêmio, o prazo do contrato e as

exclusões – isto é, as situações em que a indenização não é
devida.
O que é sinistro? É o termo utilizado para definir o
acontecimento do evento incerto previsto (uma perda) e
coberto no contrato.
O que é franquia? A franquia é uma co-participação
– contratualmente acordada e fixada – do segurado no
risco e, consequentemente, no valor da indenização.
O segurado participa assumindo uma parte dos custos.
Assumindo uma franquia de R$ 2.000,00, por exemplo,
está responsável por arcar com as despesas até esse valor.
Se o prejuízo for de R$ 5.000,00, o segurado pagará os
R$ 2.000,00 correspondentes à franquia e a seguradora, os
R$ 3.000,00 que faltam.
O Sicoob Crediriodoce em pareceria com a corretora
Minaseg Seguros, disponibiliza a seus associados as
seguintes modalidades de seguro: Seguros de Pessoas
– Vida e acidentes pessoais (Individual/empresarial/
Coletivo), Prestamista, Acidentes pessoais e empregados
rurais não nominado; Seguros de Automóveis, Máquinas e
Equipamentos Agrícolas, Empresarial e Residencial.

CRED

Veículos Leves
Acelere seu sonho.

O SICOOBCRED Veículos Leves é um crédito sem burocracia e com taxas de juros diferenciadas. Com ele você pode
realizar o sonho de comprar seu carro com um dos melhores financiamentos do mercado.

Confira estas vantagens feitas para você.
Vá até o Sicoob Crediriodoce e faça o SICOOBCRED Veículos Leves.

360º
Eventos
Até este momento, 2012 tem sido um ano em que
aconteceram eventos e momentos de grande importância
para o Sicoob Crediriodoce. No mês de abril participamos
da Expoleste, uma feira de negócios, reunindo empresas de
Valadares e região. Tivemos a oportunidade de divulgar a
marca Sicoob, bem como alguns produtos, além de contatos
feitos com outras empresas. No mês de julho estivemos na
Expoagro, feira com foco em agronegócios. Nosso principal
meio de participação se dá através do financiamento de
gado para nossos associados durante os leilões.
Ainda no mês de julho, foi assinado termo de parceria
entre o Sicoob Crediriodoce e a Garantia dos Vales, formando
a primeira Sociedade de Garantia de Crédito (SGC) do Estado,
visando beneficiar as micro, pequenas e médias empresas.
No dia 1º de setembro, em parceria com outras entidades
aconteceu na Praça dos Pioneiros em Gov. Valadares o DIA
C, dia de cooperar. Este dia tão especial é uma iniciativa do
Sistema OCEMG que, com o apoio das cooperativas mineiras,
tem o objetivo de promover e estimular ações voluntárias,
em um grande momento de solidariedade. Em 2012
foram realizadas ações divididas nos setores: Informações,
Educacional, Saúde, Beleza, Ambiental, Arte, Cultura, Lazer e
Esporte, Cidadania com a participação de aproximadamente
300 voluntários.

Inauguração Agências e parcerias
No dia 25 de maio, reinauguramos a agência de
Fernandes Tourinho. As dependências da agência foram
reestruturadas com a nova marca, seguindo os padrões
Sicoob. Autoridades da cidade e colaboradores da agência
estiveram presentes, além da Diretoria e Superintendência
do Sicoob Crediriodoce. No mês de junho inauguramos
um novo posto de Autoatendimento no Gv Shopping,
em parceria com o Sicoob AC Credi. Estiveram presentes
autoridades municipais e colaboradores das anfitriãs. O novo
espaço conta com dois terminais de autoatendimento, com
acesso de 8h às 22h, a serviço de saques, extratos, saldos,
pagamentos e transferências.

Formação e Informação
O Sicoob Crediriodoce através de parceria firmada com
o Sebrae-MG, tem apoiado cursos que oferecem orientação
empresarial e consultorias para quem já abriu um negócio
(SEBRAE em AÇÃO), ou pretende abrir (MPN – Meu Primeiro
Negócio) , esclarecendo dúvidas sobre marketing, finanças,
gestão e atendimento ao cliente. Apoia também o projeto
Remessas, que oferece apoio aos familiares de/ ou recém
chegados do exterior que gerenciam ou pretendem abrir
um negócio com verba provinda do exterior. Os trabalhos
tiveram início em Governador Valadares e agora estão sendo
realizados em Sardoá, Santa Efigênia, Divinolândia de Minas
e Virginópolis, com oficinas e palestras.
Parabenizamos os pós-graduandos Celso Mól, Cláudio
Constantino e Emília Machado, pela conclusão do MBA
- Gestão Estratégica de Cooperativas. O curso de pósgraduação realizado pela Univale, em parceria com as
Cooperativas de Gov. Valadares e OCEMG/SESCOOP, com
duração de 15 meses com carga horária de 405h/a, tendo
como objetivo atualizar, firmar e aprimorar conhecimentos
inerentes à gestão cooperativista.

E assim se findou mais um GQC (Programa de Gestão de
Qualidade no Campo). O programa desta vez foi realizado em
Itabirinha, pelo Sindicato dos Produtores Rurais da cidade, em
parceria com o SENAR MINAS e o Sistema Sicoob/Crediminas,
através da Crediriodoce. A parceria já perdura por mais de
sete anos e tem capacitado muitos produtores rurais, que em
sua maioria são associados da CREDI.O objetivo do programa
é capacitar os participantes para que possam gerir melhor o
negócio, que antes era administrado sem qualquer tipo de
organização e sem planejamento. Durante o encerramento, os
produtores rurais deram seus depoimentos e relataram situações
de superação, conquistadas através do programa GQC.
Com o intuito de estimular e aprimorar o trabalho dos
profissionais de contabilidade, o Sicoob Crediriodoce, em
parceria com a NEC – Negócios em Educação e Crédito e
SINDCONT – Sindicato dos Contabilistas de Governador
Valadares e região, promoverá em Gov. Valadares, a primeira
edição do Programa de Capacitação de Contadores com
Foco em MPE (Micro Pequena Empresa). O projeto tem
como objetivo aproximar contadores e MPE’s visando a
melhor gestão financeira do negócio e reduzir a assimetria
de informações entre micro e pequenas empresas e as
instituições financeiras.

Benefícios aos colaboradores
Desde o mês de junho de 2012, o Sicoob Crediriodoce
disponibilizou aos seus colaboradores, uniformes para que a
equipe mantenha apresentação pessoal, discreta e respeitosa,
por meio do uso de vestimenta distinta e adequada. Além
de fortalecer a marca, o uniforme traz os conceitos de
profissionalismo, organização, asseio, segurança, confiança.
Preocupados com o bem estar e segurança de seus
colaboradores, o Conselho de Administração do Sicoob
Crediriodoce aprovou o patrocínio de parte das contribuições
dos colaboradores que possuem o Sicoob Previ. O benefício
proporcionará uma renda complementar na aposentadoria
dos colaboradores.
Muitas pessoas têm dúvidas quanto ao que é, e por que
deve-se fazer ginástica laboral antes e após o expediente.
A ginástica laboral é uma prática dirigida e assistida de
exercícios físicos diários de curta duração e dinâmicas de
integração a partir do estudo de ergonomia em seu ambiente
profissional. O objetivo principal é alcançar o equilíbrio
entre corpo e mente, relaxando a parte física e renovando
o espírito e vontade de cada pessoa. Os colaboradores do
Sicoob Crediriodoce passaram pelo estudo e desde o mês de
março participam de duas sessões diárias da ginástica, o que
tem proporcionado bem estar durante o trabalho.
Treinar significa investir nos profissionais com um
propósito único: fazer com que todas as partes cresçam. No
Sicoob Crediriodoce, optamos por investir na capacitação
de nossos colaboradores. Até o mês de setembro foram
realizados 21 cursos, dentre eles workshop de produtos para
melhorar a excelência na cooperativa e diante do público.
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