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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda
prorroga contrato para
fornecimento de cestas 
básicas para servidores

Parque da Cidade 
de Pindamonhagaba

recebe limpeza de
vegetação

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba prorro-
gou o contrato com a 
empresa JundiCestas,  
fornecedora das ces-
tas básicas para seus 

O Parque da Cidade 
está recebendo ações 
de limpeza e poda de  
vegetação em toda sua 
área. A equipe terceirizada 
da Prefeitura está no local 
desde a manhã de sexta-
feira (13) e permanecerá 
até a finalização do servi-

funcionários. Com 
isso, a administração  
municipal dá conti-
nuidade a este benefí-
cio para os servidores  
públicos municipais, man-

ço.
Além do corte de  
grama, estão sendo retira-
dos troncos de árvores que 
tombaram com as chuvas 
dos últimos dias, e galhos 
que estão em risco de que-
da. Os troncos de árvores 
caídos serão reaproveita-

tendo a mesma qualidade e 
o mesmo número de itens 
presentes nas cestas entre-
gues atualmente.
Mais de 4 mil servidores 
recebem este benefício. 

dos para a demarcação de 
novas trilhas no Parque.
A sede administrati-
va do Parque também 
está recebendo serviços  
gerais de limpeza e varri-
ção, para melhor recepcio-
nar o visitantes que fren-
quentam o local. 

Melhoras no entorno
da praça da matriz de

Caçapava

O Município de Caçapava 
reorganiza os vendedores 
ambulantes do entorno 
da Praça Doutor Pedro de 
Toledo, para o galpão do 
mercado municipal , de 
forma a propiciar melhores 
condições de trabalho para 
os vendedores e liberar es-

paço para melhor fluxo da 
população. Os trabalhos 
começaram na segunda-
feira, 9, com apoio da se-
cretaria de indústria, co-
mércio e agricultura, e da 
secretaria de obras e ser-
viços municipais, com ter-
mino na quarta-feira, 11. 

A ação tem como objetivo 
organizar, planejar, ade-
quar e implantar melhores 
soluções para a cidade de 
Caçapava, trazendo bene-
fícios à população de for-
mar a melhorar progres-
sivamente a qualidade de 
vida dos caçapavenses. 

Equipes trabalham rápido 
e ponte na estrada das

Laranjeiras já está
liberada para o trânsito

A Prefeitura de Paraibuna 
informa que a ponte na es-
trada das Laranjeiras – que 
liga o centro da cidade aos 
bairros do Morro Azul, 
Laranjeiras e Primavera 
– foi liberada para o trân-
sito, após passar por uma 
ampla reforma, na manhã 
desta sexta-feira (13).

Segundo o Governo Mu-
nicipal, os reparos fo-
ram necessários porque  
a forte chuva no início 
desta semana danificou 
a ponte; com o serviço 
concluído, os usuários 
da via agora contam com 
mais segurança na tra-
vessia.A previsão era que 

a ponte fosse liberada a 
partir das 15h00 desta 
sexta, mas um grupo de 
funcionários do Setor de  
Obras uniu forças e fez um 
excelente trabalho para 
liberar o trânsito, o que 
aconteceu três horas antes 
do tempo previsto para li-
beração.
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Curiosidades

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Ter Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos:

Sorvete de frutas... 5 minutos.
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Poção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O mineirinho chega no bar e pergunta:
- Você pode me vender uma pinga fiado?
E o dono do bar responde:
- Você está vendo aquele cara bem forte e alto? É o seguinte: de tanto ele fazer 
musculação e halterofilismo seu pescoço parece que ficou pequeno e quem cha-
ma ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você tiver a coragem de chamar 
ele de pescocinho, eu te dou pinga de graça durante um ano.
O mineirinho pensou um bocadinho de nada e vai até a mesa. Dá uma batida nas 
costas do cara e diz baixinho:
- Meu amigo, você está bem?
- Mas eu nem te conheço!
E o mineirinho, falando baixinho:
- Uai! A gente sempre pesca juntos!
- Não, tenho certeza, você nunca pesca comigo!
Aí o mineirinho diz bem alto:
- Pesco sim...
***
O pai da loira morreu e na agitação para o funeral a mãe pede que a filha vá até 
a cidade comprar um terno bem barato para enterrar o marido. E assim se fez. 
Um mês depois, a loira pede à mãe:
- Mamãe, preciso de cem reais para pagar o terno do papai!
A mãe meio distraída dá o dinheiro.
Mais um mês e a loira novamente:
- Mamãe, me dá cem reais para pagar o terno do papai!
E assim foi durante seis meses, até que um dia quando a loira pediu à mãe mais 
cem reais para pagar o terno do pai, a mãe pergunta:
- Mas filha, em quantas prestações você dividiu a dívida do terno?
E a loira, muito esperta, respondeu:
- Ah! Mamãe, eu não te avisei? É que naquele dia como os ternos estavam mui-
to caro eu resolvi alugar um...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a com-
paixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo contrário, a nos-
sa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas que atormentam a 
nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e ao mundo tantas tristezas. 
Quando afastamos esses traços negativos, revelamos a nossa verdadeira nature-
za, o nosso próprio ser positivo e amoroso que já estava encoberto. Surge então 
o nosso verdadeiro “EU”. Somos almas mortais e divinas a caminho de casa. 
Debaixo das camadas de poeira, sempre fomos diamantes.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos tra-
zem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos 
foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente 
nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
Visão se ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar prá que? Ignorar vale mais a pena.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

5 motivos para
passar as férias de
Janeiro brincando
com as crianças

A especialista Leiza Oliveira, da Minds idiomas, elucida o porquê vale a pena pas-
sar brincar com os filhos em inglês
É fato que as crianças têm mais facilidade na captação de um novo idioma, porém 
para efetivamente acontecer o processo de aprendizado é preciso interação com os 
pais, amigos e conhecidos na segunda língua. É importante os pais se atentarem 
que por meio de jogos e brincadeiras os pequenos podem conseguir aprender novas 
palavras em outro idioma e até elaborar frases.

Um fator importante é a idade: até os 4 anos de idade os pequenos não desenvol-
veram o hipocampo completamente, parte do cérebro responsável por “arquivar” e 
“lembrar” dados numéricos e palavras. Por isso não é necessário ficar preocupado 
com os filhos por não lembrarem do que aprenderam. A interação e a brincadeira 
valem muito mais.

Dos 4 aos 6 anos de idade já é um período excelente para brincar com as crianças 
com jogos em inglês, usar tablets, assistir desenhos em outro idioma e até a famo-
sa brincadeira “gato-mia” falando em inglês. Isso porque até os 6 anos a criança 
consegue aprender diferentes idiomas de forma uniforme e o hipocampo já está 
totalmente formado.

Leiza Oliveira, CEO da rede Minds Idiomas, tem dois filhos e apostou na tecno-
logia no ensino do inglês, dentro e fora da sala de aula. Nas 72 unidades da Minds 
há preocupação com a captação do inglês de forma lúdica e leve para as crianças. 
Pensando nisso, Leiza, mostra 5 motivos para os pais brincarem em inglês nessas 
férias:
1.Elogie os acertos dos pequenos: essa atitude melhora o desempenho deles na es-
cola e na vida

Vale brincar com as crianças com jogos de tabuleiro, tablets, app`s, jogo stop, en-
fim. O importante neste processo é elogiar os filhos e encorajá-los a não ter medo 
de errar palavras novas! Cada palavra de incentivo impulsiona a criança a querer ir 
bem na escola e no aprendizado. E o melhor de tudo: brincando.
2. Dê independência para as crianças brincarem em inglês com vizinhos, amigos e 
parentes
É ótimo os pais brincarem com as crianças, mas o fator “ superproteção” também 
atrapalha, pois o filhos ficam condicionados como devem aprender e organizar li-
ções e até as brincadeiras. A sinergia entre pais, conhecidos e familiares só tem a 
agregar as crianças e a interação amplia a captação dos conhecimentos pelo hipo-
campo.
3. Estude brincando com as crianças: não bombardeie com excesso de conteúdo

Esse é um dos fatores mais importantes da lista, pois cada pessoa tem uma forma 
de aprender e um “time” para isso. O excesso de conteúdo pode dispersar a atenção 
das crianças. Caso os seus filhos não tenham uma atenção durante períodos longos, 
quanto mais informação tenha que reter mais lhe vai custar a se concentrar. Apren-
der inglês pode ser leve e basta os pais brincarem em outro idioma. Vale jogar bola, 
pega- pega e ler antes dos pequenos dormirem.

4. Música para tomar banho e brincar

A música interfere no cérebro tanto das crianças quanto dos adultos. Até o tempo 
passa diferente quando escutamos as canções que gostamos e que mexem com a 
gente.Logo, uma forma de aprender inglês sem perceber, é colocar músicas infantis 
nas brincadeiras do dia a dia. O cérebro possui uma capacidade limitada de recebi-
mento de conteúdo, logo nossa atenção fica na música enquanto tomamos banho, 
por exemplo. É uma forma de aprender novas palavras.

5. Se arrisquem brincando em inglês mesmo sem saber o idioma
É isso mesmo. Se você matriculou os seus filhos em uma escola letiva ou mesmo 
um curso de inglês extracurricular, se arrisque. A sua capacidade de aprendizado 
sempre existirá e as crianças podem lhe ajudar a crescer no idioma. As crianças se 
sentem tomadoras do conhecimento e esta partilha aumentará o laço de troca de 
experiência entre os pais e os filhos.
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Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté
ACABADOR DE MÁRMORE
BLOQUEIRO
CARPINTEIRO
CORRETOR DE IMÓVEIS
AUXILIAR FISCAL
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ESTAMPADOR
INSTALADOR DE CALHAS
INSTALADOR DE SOM AUTOMOTIVO
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MECÂNICO DIESEL – COM NR-10
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – COM EXP. EM BOMBA HIDRAULICA E 
COMPRESSORES
NUTRICIONISTA
OPERADOR DE EXTRUSORA – COM EXP. COM PLÁSTICO POLIPROPILE-
NO E POLIETILENO
PADEIRO
PINTOR INDUSTRIAL – COM EXP. EM ESTRUTURA METÁLICA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – COM INGLÊS, ESPANHOL OU 
FRANCÊS
PROFESSOR DE JAPONÊS
REBOBINADOR – COM EXP. COM PLÁSTICO POLIPROPILENO E POLIE-
TILENO
SERRALHEIRO – COM EXP. EM JANELAS E PORTÃO DE FERRO
SUSHIMAN
OPERADORA DE TELEMARKETING
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ELETRÔNICO
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
TÉCNICO ÓTICO
VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR EXTERNO – COM MOTO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 8h às 15h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Viva o Sol!
Proteja-se e aproveite a vida ao sol.

O Câncer de Pele, ou melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nas 
células produtoras de melanina (substância que determina a cor da pele) e tem pre-
dominância em adultos brancos. 
Embora o câncer de pele seja o tipo mais frequente no Brasil correspondendo a 
30% de todos os tipos de câncer registrados no País, o prognóstico dele pode ser 
considerado bom, se detectado nos estágios iniciais. Nos últimos anos, houve uma 
grande melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma, principalmente devido 
à detecção precoce do tumor. 
Segundo o INCA, a estimativa esperada para o ano de 2016 foi de 5670 novos ca-
sos, sendo 3000 para homens e 2700 para mulheres.
O melanoma pode ser prevenido e, algumas dicas básicas são o cuidado com a ex-
posição ao sol, devemos sempre usar protetor solar, evitar a exposição nos horários 
de pico, usar chapéus e ficar atentos a pintas recentes e que sofrem alterações. Saiba 
mais seguindo nossas redes sociais.
O GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, uma entidade de fins lucrati-
vos que sobrevive unicamente da doação de particulares e empresas, auxiliando os 
pacientes com câncer maiores de 18 anos fornecendo medicamentos, suplementos, 
fraldas, atendimentos com assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, 
além de disponibilizar terapias alternativas, oficinas de arte, aulas de dança, entre 
outras atividades.
O GAPC não poderia deixar de levar informação sobre essa importante campanha 
de verão, siga nossas redes sociais e fique por dentro da programação.

Acesse:  https://www.facebook.com/grupogapc
GAPC Unidade Taubaté

Rua Souza Alves, nº369, Centro – Taubaté – SP
Tel. (12) 3622-6665

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 98, Termo nº 6465
Faço saber que pretendem se casar FABRICIO CARLOS DE OLIVEIRA e 
FERNANDA DE CASTRO GALVÃO, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de abril de 1989, de profissão ajudante 
geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Padre Carlos Hen-
rique Fuzão, nº 279, dos Guedes, nesta cidade, filho de AMADO NEPOMOCE-
NO DE OLIVEIRA, de 74 anos, nascido na data de 13 de setembro de 1942, re-
sidente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Luminárias/MG e de LUIZA 
HELENA DE OLIVEIRA, de 62 anos, nascida na data de 9 de agosto de 1954, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural 
de Tremembé - SP, nascida em 2 de abril de 1998, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 55, Parque Nossa Se-
nhora da Glória, nesta cidade, filha de ALEXANDRE FRANCISCO GALVÃO, 
de 38 anos, nascido na data de 31 de janeiro de 1978 e de MARIA APARECIDA 
DE CASTRO, de 52 anos, nascida na data de 17 de fevereiro de 1964, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS NO
PAT DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE JARDINAGEM (PCD)
CORRETOR DE IMÓVEIS
EMPREGADA DOMÉSTICA
SALVA-VIDAS

TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS SÃO 
PARA TRABALHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUARAREMA E 
CAMPINAS. OS INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE PARA MORAR 
EM ALOJAMENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO: 
-RG -CPF 
-CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT: PISO SUPERIOR DA 
RODOVIÁRIA VELHA - TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
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Taubaté tem seletiva para 
time de basquete 2017

Prefeitura de Caraguatatuba
define programação do
festival Shows de Verão 

2017 no Porto Novo

A equipe de basquete de 
Taubaté realiza seletiva 
para formação da equipe 
masculina de 2017, sub 16 
(nascidos em 2001), no dia 
17 de janeiro (terça feira).
A oportunidade é para os 
atletas do Vale do Paraíba 
e de outros estados para 
integrar as equipes do mu-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo, finalizou 
o cronograma das atrações 
musicais do Centro de 
Eventos do Litoral Norte, 
no Porto Novo, em Cara-
guatatuba. Grandes nomes 
do pagode, sertanejo, forró 
se apresentam nos Shows 
de Verão 2017 até o final 
de janeiro, a partir das 
23h, no Porto Novo. As 
atrações começam às 22h, 
nos domingos. A progra-
mação musical da Praça 
da Cultura, no Centro, está 
fase de contratação.     
 Nesta sexta (13), no Por-
to Novo, Maria Cecília & 
Rodolfo mostram as can-
ções do álbum “Em Fa-
ses”, lançado em 2016, e 
outros sucessos que con-
sagraram à dupla. O cantor 
mirim, Guilherme Marti-
nez, que tem músicas na 
trilha sonora de “Carinha 
de Anjo”, novela infantil 
do SBT, se apresenta antes 
dos cantores.
 O grupo Pixote canta seus 

nicípio.
Os interessados devem 
comparecer obrigatoria-
mente com RG e vesti-
menta apropriada para a 
prática do basquete.
Mais informações pelos 
telefones: (12) 98134-01-
13 (Jaú), (12) 98149-92-
42 (Hugo) ou pelo e-mail: 

“hits” dos 24 anos de es-
trada no sábado (14). O 
cantor Léo Magalhães 
sobe ao palco no domingo 
(15), com o romantismo 
das músicas “Meu Amor 
Voltou”, “Aí o Homem 
Chora”, “Alô”, entre ou-
tras.  Na sexta-feira (20), 
a dupla João Bosco e Vi-
nícius apresenta as fai-
xas do DVD “Céu de São 
Paulo”, além das músi-
cas preferidas do público 
como “Sorte É Ter Você”, 
“Um Lugarzinho na Sua 
Cama” e “Eu Vou Morrer 
de Amor”.  O sertanejo de 
Zé Felipe agita a galera 
no sábado (21), com bala-
das como “Não Me Toca”, 
“Esse Refrão é pra Você”, 
“Sua Sina” e “Maquiagem 
Borrada”. No domingo 
(22), o “pancanejo” de Pe-
dro Paulo e Alex (PPA) sa-
code os fãs com as batidas 
de “As Novinha Tão Sen-
sacional”, “Vem Vem”, 
“Loka Loka” e “Fama do 
PPA”.
 O último final de sema-

email: jaupaulo6@gmail.
com.
Programação
17 de janeiro (terça feira)
10h – sub 16 (nascidos no 
ano 2000)
Local: Ginásio da CTI: 
Avenida José Roberto 
Bueno, 166 – Estiva – 
Taubaté – SP.

na das férias será marca-
do pelas performances de 
Thiaguinho, na quinta-fei-
ra (26), com os pagodes 
“Cancun”, “Vamo Que 
Vamo” “Sou o Cara Pra 
Você”, “Caraca, Muleke” 
e “Hey, Mundo”; Aviões 
do Forró, na sexta (27), 
e os sucessos “Naquele 
Mesmo Bar”, “Fiquei Sa-
bendo”, e “Risca Faca”; 
Eduardo Costa, no sábado 
(28), e as músicas “Pron-
to Falei”, “Você Tem Ra-
zão”, “Eu Amei Demais”, 
“Fala”, “Vivendo e Apren-
dendo” e  “Sapequinha”, 
além das gravações do Ca-
baré Night Club, segundo 
álbum em parceria com o 
cantor Leonardo; e Felipe 
Araújo, no domingo (29), 
com os destaques do DVD 
“1dois3”, “Bora Beber”, 
“Meu Crush”, “Chave Có-
pia” e “A Mala é Falsa”.      
 Os Shows de Verão são 
uma realização da Prefei-
tura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo.


