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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Janeiro de 2021 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Janeiro de 2021 

 

 Decreto Nº 10.200, de 15 de janeiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 16/01/2020 

Revoga o Decreto de 30 de junho de 2010, que cria a Zona de Processamento 

de Exportação de Aracruz, no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, e 

o Decreto de 22 de dezembro de 2010, que retifica a área total da referida 

Zona de Processamento de Exportação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10200.htm 

 

 Decreto Nº 10.613, de 29 de janeiro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

01/02//2021 Dispõe sobre a execução do Octogésimo Primeiro Protocolo 

Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 2 (81PA-ACE2), 

firmado pela República Federativa do Brasil e pela República Oriental do 

Uruguai. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10613.htm  

 

 Decretos de 11 de janeiro de 2021 – Publicados no D.O.U. 12/01/2021 NOMEAR 

ENIO CORDEIRO, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de 

Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 

Embaixador do Brasil no Reino da Noruega e, cumulativamente, na Islândia, 

removendo-o, ex officio, do Consulado-Geral do Brasil em Nova York para a 

Embaixada do Brasil em Oslo. 

Maria Nazareth Farani Azevêdo foi exonerada do comando da delegação 

permanente do Brasil para a ONU em Genebra, para assumir o posto de Cônsul-

Geral do Brasil em Nova York. Azevêdo ocupará o cargo de Enio Cordeiro que 

passará a chefiar a embaixada do Brasil na Noruega. A posição de Cônsul-

Geral não necessita da aprovação do Senado Federal e a nomeação oficializa 

a transferência da diplomata para o cargo. Contudo, por conta da pandemia 

o processo pode sofrer atraso. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-11-de-janeiro-de-2021-

298640844  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 652, de 25 de janeiro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

26/01/2021 Publicada portaria que atualiza as regras para a entrada no país por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10613.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-11-de-janeiro-de-2021-298640844
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-11-de-janeiro-de-2021-298640844


 

 
 

 

via aérea. Fica mantida a necessidade de o v iajante de procedência 

internacional, brasileiro ou estrangeiro, apresente à companhia aérea antes do 

embarque teste laboratorial RT-PCT com resultado negativo e Declaração de 

Saúde do Viajante (DSV) disponível no site da Anvisa. As únicas alterações são 

referentes à proibição de voos que tenham origem ou passagem pela África do 

Sul, devido às duas novas variantes detectadas no país que têm maior 

potencial de contágio. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-

300740786 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2002, de 29 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/01/2021 Retificação ANEXO I  - MERCADORIAS SUJEITAS A ENTREGA 

ANTECIPADA - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL 

(ANEXO I I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 680, DE 2 DE OUTUBRO DE 2006.) 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114842 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 146, de 21 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 04/01/2021 Define a estrutura, disciplina as atribuições e delega 

competência no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Aeroporto Internacional de Viracopos - ALF/VCP. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114724 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 182, de 28 de dezembro 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04/01/2021 Altera a Portaria ALF/GRU nº 87/2016, publicada no Diário Oficial da 

União nº 76, Seção 1, pág. 68, de 22 de abril de 2016. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114723 

 

 Portaria DRF/NIU Nº 86, de 29 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04/01/2021 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

de mercadorias, por meio de imagens, na importação ou exportação, no 

âmbito da DRF/NIU. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114721 

 

 Portaria COANA Nº 1, de 06 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12/01/2021 Define as situações e mercadorias em que o registro da declaração 

de importação poderá ser realizado antes da descarga na unidade da RFB de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114842
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114842
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114724
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114724
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114723
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114723
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114721
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114721


 

 
 

 

despacho, em razão do disposto na alínea "b", do inciso VI I I , do art. 17, da 

Instrução Normativa nº 680, de 2 de outubro de 2006. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114837 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 1, de 12 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15/01/2021 Altera a Portaria ALF/GRU nº 201/2018, publicada no Diário Oficial da 

União nº 167, Seção 1, pág. 20, de 29 de agosto de 2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114869 

 

 Portaria ALF/STS Nº 1, de 14 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19/01/2021 Altera a Portaria ALF/STS n° 134, de 28 de março de 2018, que 

disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de posicionamento 

de cargas nos recintos alfandegados e à verificação de mercadorias por meio 

de registros de imagens obtidos por câmeras. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114955 

 

 Portaria ALF/STS Nº 2, de 15 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19/01/2021 Altera a Portaria ALF/STS n° 230, de 6 de setembro de 2012, que 

dispõe sobre o sistema de monitoramento por câmeras dos locais e recintos 

alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do 

Porto de Santos. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114954 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 3, de 14 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/01/2021 Disciplina as atribuições das Div isões, Serv iços, Seções, Equipes, 

Grupos e CAC da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos (SP). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115001  

 

 Portaria COANA Nº 2, de 08 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/01/2021 Altera a Portaria Coana nº 72, de 29 de outubro de 2020, que 

estabelece normas complementares sobre os procedimentos de habilitação de 

declarantes de mercadorias para atuarem no comércio exterior e de pessoas 

físicas responsáveis pela prática de atos nos sistemas de comércio exterior em 

seu nome, bem como de credenciamento de seus representantes para a 

prática de ativ idades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias e 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114837
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114837
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114869
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114869
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114955
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114955
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114954
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114954
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115001
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115001


 

 
 

 

dos demais usuários dos sistemas de comércio exterior que atuam em seu 

nome. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115022  

 

 Portaria CONJUNTA ALF/MNS / ALF/AEG Nº 1, de 22 de janeiro de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 25/01/2021 Disciplina as ativ idades desenvolv idas 

pelas equipes aduaneiras que atuam nos recintos alfandegados jurisdicionados 

pelas Alfândegas do Porto de Manaus e do Aeroporto Eduardo Gomes 

relacionadas à verificação física, conferência de trânsito e acompanhamento 

fiscal, a título prov isório, em decorrência do agravamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115033  

 

 Portaria ALF/STS Nº 5, de 27 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/01/2021 Altera a Portaria ALF/STS nº 171, de 20 de outubro de 2020, que 

estabelece termos e condições para a habilitação de Recintos Especiais para 

Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex na jurisdição da Alfândega da 

Receita Federal do Brasil do Porto de Santos. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115105  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 2, de 28 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/01/2021 Altera a Portaria ALF/VCP nº 123, de 29 de outubro de 2020, que 

dispõe sobre os procedimentos para a anexação de documentos digitalizados 

às declarações de trânsito aduaneiro e dá outras instruções. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115103  

 

 Portaria DRF/NAT Nº 1, de 28 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/01/2021 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 

cargas, bagagens, veículos e unidades de carga, prev istos no art. 14 da Portaria 

RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, no âmbito do Porto de Natal, sob a 

jurisdição da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Natal e dá outras 

prov idências. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115098  

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115022
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115022
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115033
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115033
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115105
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115105
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115103
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115103
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115098
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115098


 

 
 

 

 Portaria ALF/STS Nº 7, de 28 de janeiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02/02/2021 Dispõe sobre a organização interna da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil do Porto de Santos e trata de atribuições e competências. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=115147 

 

 Ato Declaratório Executivo RFB Nº 4, de 28 de dezembro de 2020 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 30/12/2020 Estabelece os códigos de enquadramento de 

operações de exportação que geram direito ao Regime Especial de 

Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114645 

 

 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 1, de 05 de janeiro de 2021 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 11/01/2021 Divulga o valor da mediana, em reais, para 

lançamento no 1º semestre de 2021 do crédito tributário relativo a mercadoria 

importada que tenha sido extrav iada ou consumida, nos termos do art. 67 da 

Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114835 

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF08 Nº 1, de 11 de janeiro de 2021 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 20/01/2021 Autoriza a Simplificação de Trânsito Aduaneiro para o 

Recinto que menciona. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=114978 

 

 Resolução GECEX Nº 143, de 6 de janeiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

07/01/2021 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 7 de novembro de 2019, do 

Grupo Mercado Comum do MERCOSUL. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-143-de-6-de-janeiro-

de-2021-297933687 

 

 Resolução GECEX Nº 146, de 15 de janeiro de 2021 – Publicada na Edição Extra 

do D.O.U. de 15/01/2021 Concedida redução temporária, para zero por cento 

(0%), da alíquota do Imposto de Importação para 258 produtos que v isam 

facilitar o combate à pandemia da Covid-19. A medida foi tomada de for 

emergencial na última sexta-feira (15/01) após o colapso de saúde que ocorreu 

em Manaus/AM, com a falta de oxigênio para atendimento à população. Esta 

Resolução entrou em v igor em 16 de janeiro de 2021. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115147
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115147
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114645
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114645
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114835
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114835
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114978
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114978
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-143-de-6-de-janeiro-de-2021-297933687
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-143-de-6-de-janeiro-de-2021-297933687


 

 
 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-146-de-15-de-janeiro-

de-2021-299284406  

 

 Portaria SECEX Nº 77, de 15 de janeiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

18/01/2021 (Retificada no D.O.U. de 20/01/2021) Dispõe sobre o projeto piloto 

de implementação do módulo de Licenciamento, Permissões, Certificados e 

Outros Documentos de Importação nos procedimentos de licenciamento de 

importação de competência da Secretaria de Comércio Exterior. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20077_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 1, de 8 de janeiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 11/01/2021 

Estabelece critérios para alocação de cota para importação, determinada 

pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio 

Exterior nº 143, de 6 de janeiro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20001_2021.pdf 

 

 Portaria SEPEC/ME Nº 674, de 14 de janeiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

18/01/2021 Instituído o Grupo de Trabalho para Aperfeiçoamento do Marco 

Legal das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) que elaborará 

proposta para a rev isão da Lei nº 11.508/2007. O grupo será composto por 

representantes das Secretarias Especiais de Produtiv idade, Emprego e 

Competitiv idade (Sepec) e da Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria da 

Sepec, da Receita Federal do Ministério da Economia e representantes das 

Secretarias-Executivas dos Ministérios do Desenvolv imento Regional e da 

Infraestrutura. O Grupo terá o prazo de 6 meses, prorrogável por igual per íodo, 

para submeter a proposta de rev isão da Lei ao Conselho das Zonas de 

Processamento de Exportação (CZPE). Esta Portaria entra em v igor na data de 

sua publicação. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sepec/me-n-674-de-14-de-

janeiro-de-2021-299287516  

 

 Despacho (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) de 11 de janeiro de 

2021 – Publicado no D.O.U. de 12/01/2021 Estabelecido que a distribuição da 

cota global anual de importação de bens (máquinas, equipamentos e peças) 

destinados exclusivamente para ativ idades de P&D em 2021 pela Lei 8.032/1990 

ocorrerá a partir do registro - pela empresa credenciada junto ao CNPq - dos 

itens de importação que constam no projeto de pesquisa prev iamente 

habilitados pelo CNPq. Também é necessário o deferimento do Licenciamento 

de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) pelo 

CNPq. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-146-de-15-de-janeiro-de-2021-299284406
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-146-de-15-de-janeiro-de-2021-299284406
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20077_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20001_2021.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sepec/me-n-674-de-14-de-janeiro-de-2021-299287516
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sepec/me-n-674-de-14-de-janeiro-de-2021-299287516


 

 
 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-11-de-janeiro-de-2021-

298504360 

 

 Resolução (DNIT) Nº 1, de 8 de janeiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

12/01/2021 Estabelecidas as normas sobre o uso de rodovias federais por 

veículos ou combinações de veículos e equipamentos, destinados ao transporte 

de cargas indiv isíveis e excedentes em peso ou dimensões, observados os 

limites e os requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. Essas 

normas também se aplicam às rodovias federais operadas sob regime de 

concessão ou delegação, atendendo-se às disposições dos respectivos 

contratos de concessão ou convênios de delegação. A Resolução entra em 

v igor em 13/04/21. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-

298507898 

 

 Comitê de Facilitação do Comércio abre consulta sobre Plano de Trabalho 

2021-2022 - O objetivo é promover a desburocratização das operações de 

comércio exterior, e as sugestões poderão ser encaminhadas até 10 de 

fevereiro. O Comitê Nacional de Facilitação do Comércio (Confac) abriu 

consulta ao setor privado sobre sua proposta de Plano de Trabalho para o 

biênio 2021-2022, que v isa promover a desburocratização das importações e 

exportações no país. O plano de trabalho está div idido em 9 frentes de ação, 

que tratam desde a implantação dos compromissos internacionais do Brasil 

para a facilitação do comércio, como o Acordo sobre a Facilitação do 

Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC), passando pela 

consolidação do ambiente e tecnologias digitais para comércio exterior, até 

gestão de fronteiras. 

OBS.: A Consulta foi enviada em 12/01/2021 ao GT de Comércio Exterior da 

ABIHPEC com solicitação de contribuições até o dia 05/02/2021. Informações 

adicionais, favor consultar a área de comércio exterior da ABIHPEC. 

https://patri-

pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/cf8210a27e9e7e36d12ebf2120f3bdff.pdf 
 

Atenciosamente,  
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 
 

Fontes consultadas para compilação de dados:  Presidência da República, Casa Civil, Portal 

Legislativo, Ministério da Economia, SEPEC, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio 

Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, DNIT e 

PATRI. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-11-de-janeiro-de-2021-298504360
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-11-de-janeiro-de-2021-298504360
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-8-de-janeiro-de-2021-298507898
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/cf8210a27e9e7e36d12ebf2120f3bdff.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/cf8210a27e9e7e36d12ebf2120f3bdff.pdf

