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1 – Identificação
Evento Oficina de avaliação do diagnóstico de síntese e elaboração das diretrizes preliminares

do  desenvolvimento  urbano  pelos  representantes  do  Conselho  do  Plano  Diretor
Municipal – CPDM.

Data 28/11/2019
Horário Início 15h30 Horário Término 18h02
Local Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

2 – Pauta
Validação  do  diagnóstico  das  informações  apresentadas  pela  população  durante  as  reuniões
comunitárias e setoriais, através dos formulários eletrônicos disponibilizados no site do Espaço Plano
Diretor  e  das  documentações  encaminhadas  pelo  Município  relativas  ao  processo  de  atualização  e
revisão da Lei Municipal nº 5.890, de 31 de outubro de 2006, que instituiu o Plano Diretor Municipal e o
Sistema de Planejamento e Gestão do Município de Cachoeiro de Itapemirim pelos representantes do
Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM.

3 – Discussão
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2019, às 15h30, nas dependências do Plenário da Câmara
Municipal de Vereadores, deu-se início a oficina de avaliação do diagnóstico de síntese e elaboração das
diretrizes  preliminares  do  desenvolvimento  urbano.  O  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento
Urbano, Jonei Petri, abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos, enfatizando a importância da
participação da sociedade no processo de atualização e revisão do Plano Diretor Municipal. Enalteceu a
importância da análise do CPDM não apenas em razão da observância de aspectos regimentais  ou
legais,  destacando a representatividade e a qualificação técnica dos membros do referido conselho,
passando  a  palavra  à  representante  da  Latus  Consultoria.  A  Sra.  Jacqueline  Menegassi,  Latus
Consultoria,  iniciou  a  sua  participação  agradecendo  a  compreensão  dos  presentes  acerca  da
necessidade  de  reagendamento  da  oficina  previamente  aprazada  para  o  dia  anterior,  27/11/2019.
Prosseguiu,  explanando  que  o  objetivo  principal  da  oficina  é  a  apresentação  de  uma  síntese  das
informações levantadas durante  as  reuniões  presenciais  e  através  dos  relatórios  apresentados pelo
Município. Informou que as informações foram sistematizadas com a utilização de uma metodologia
que previu o estabelecimento de seis eixos: 1. Desenvolvimento, 2. Aspectos Ambientais e Saneamento,
3. Ocupação do Território e Evolução Urbana, 4. Estruturação Urbana, Rural e Habitação, 5. Uso do Solo
Atual  –  Tendências  e  6.  Capacidade  Institucional.  Destacou  que,  visando  otimizar  os  debates,  os
referidos  seis  eixos  foram  sistematizados  em  quatro:  1.  Desenvolvimento,  2.  Território  Municipal
(distribuição  populacional,  suporte  ambiental  e  estruturação  e  uso  do  solo),  3.  Território  Urbano
(memória  e  evolução  urbana,  distribuição  populacional,  estruturação,  mobilidade  e  uso  do  solo  e
ambiente natural e expansão urbana e 4. Institucional e Gestão. Em continuidade, o Sr. Tiago Silveira,
Latus Consultoria, iniciou a sua participação, solicitando aos participantes que anotem as informações
exibidas  ao  longo  da  apresentação,  a  fim  de  proporcionar  um  melhor  debate  e  otimizar  as
contribuições. No tocante ao desenvolvimento municipal, o representante da Latus, enfatizou que  o
Município já foi protagonista da Região Sul do Estado do Espírito Santo. Explicou que a série histórica do
PIB  registra  uma  queda,  salientando que  tal  oscilação  é  pequena  quando comparada  a  de  outros
municípios. Destacou que o PIB per capita de Cachoeiro de Itapemirim é menor que o do Município de
Castelo.  Em  relação  às  indústrias  sede,  enfatizou  à  possibilidade  de  existência  de  outros  tipos  de
indústrias  não  retratados  nos  slides,  ressaltando  que,  em  relação  a  este  item,  o  objetivo  da
apresentação  é  traçar  um  perfil  econômico  mais  específico  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  quando
comparado a outras regiões do Espírito Santo. Discorreu que a atividade econômica preponderante da
cidade quando do seu surgimento era o café,  que, ao longo do tempo, veio a ser substituído pela
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atividade  industrial,  com  destaque  para  o  setor  de  rochas  ornamentais,  atual  protagonista  do
desenvolvimento econômico da região, registrando que os setores de serviços, comércio, calçados e
confecções  também  cumprem  relevante  papel  no  cenário  econômico  da  cidade.  Informou  que  o
Relatório Cachoeiro 21 retrata que a cidade é, na atualidade, um município industrial com projeção
nacional e internacional no segmento de rochas ornamentais, sendo o principal centro de referência no
País na extração, beneficiamento e fabricação de máquinas e equipamentos utilizados na extração e na
agregação de valor às rochas ornamentais, destacando que, no contexto estadual, Cachoeiro se destaca
na  produção  de  cimento,  produtos  laticínios,  confecções,  calçados  e  nos  serviços  de  transporte,
possuindo no comércio, na área de saúde e na educação importante função regional. Em relação ao
macrozoneamento, destacou que as atividades industriais encontram-se distribuídas ao longo de todo o
território municipal, não ficando restrita à mancha urbana. Na sequência, a Sra. Jacqueline Menegassi,
Latus  Consultoria,  abordando  o  eixo  Território  Municipal,  destacou  que,  em  relação  ao  aspecto
populacional, os distritos de Coutinho, Itaóca, Conduru, Gironda e Córrego dos Monos caracterizam-se
como urbanos, enquanto que os distritos de Pacotuba, Burarama, Gruta, Vargem Grande de Soturno e
São Vicente possuem um perfil populacional mais rural. Enfatizou a  existência de corredor ecológico,
área  de  conservação  prioritária  e  de  riquezas  naturais  no  território  municipal,  com  destaque  aos
distritos de Pacotuba, Burarama, Conduru, São Vicente, Gironda, Vargem Grande de Soturno e Gruta.
Enalteceu  que  os  distritos  estão  interligados  por  estradas  as  quais  se  encontram  quase  todas
pavimentadas.  Ressaltou que todas as sedes dos distritos são atendidas pelo serviço de transporte
coletivo, ressalvando que apesar disso, o serviço foi alvo de inúmeras críticas da população durante as
reuniões  comunitárias  em  relação  a  pouca  quantidade  de  horários  e  itinerários  disponibilizados.
Prosseguiu, enfatizando que o Município possui uma condição privilegiada em relação ao sistema de
esgotamento sanitário quando comparado a outras cidades, mas que ainda registra domicílios ainda
não ligados à rede e que efetuam o lançamento do esgoto in natura em algumas parcelas do seu
território.  Na sequência,  informou que o estudo de vulnerabilidade sintetiza as temáticas afetas ao
relevo a partir do qual é proposto o macrozoneamento, que considera a morfologia territorial. Destacou
que  durante  as  reuniões  comunitárias,  a  população  elencou como principais  aspectos  negativos,  a
mobilidade urbana, com destaque para o serviço de transporte coletivo em relação a quantidade de
horários  e  de  itinerários  ofertados,  a  falta  de  apoio  prestado  pela  Administração  Municipal  aos
residentes dos distritos, falta de cultura de planejamento, a degradação dos recursos ambientais, com
destaque a falta de cuidado com as nascentes e córregos e a inexistência de espaços para o lazer. Como
aspectos  positivos,  enfatizou  que  a  população  apontou  o  potencial  de  implantação  de  corredores
ambientais  e culturais,  a  existência  de infraestrutura  escolar  que possibilita  a  promoção de outros
serviços. Ressaltou como propostas e recomendações a serem contempladas pelo PDM no tratamento
das questões afetas aos distritos, a identificação e o fortalecimento das riquezas locais, a melhoria da
qualidade  de  vida  da  população  residente,  a  universalização  do  serviço  de  saneamento  básico,  a
instituição  de  projetos  voltados  à  segurança  hídrica,  a  requalificação  da  participação  social  e  a
adequação do perímetro urbano e da área expandida. Em prosseguimento, o Sr. Tiago Silveira, Latus
Consultoria,  em  abordagem  ao  eixo  Leitura  Comunitária,  apresentou  o  cronograma  das  reuniões
comunitárias  programadas  para  o  mês  de  outubro/2019,  destacando  que,  das  dezoito  reuniões
agendadas,  somente  duas  não  puderam  ser  realizadas  por  razões  decorrentes  das  próprias
comunidades, o que demonstra o sucesso das ações de participação social. Continuou, exibindo um
mapa com o resumo das principais contribuições das comunidades locais, com destaque para os pontos
positivos e negativos agrupados por região que foram abordados durante as reuniões. Ressaltou que a
mobilidade urbana constituiu o principal tema dos debates, ressaltando que as condições precárias dos
pontos  de  ônibus  foi  um dos  assuntos  mais  citados  pelos  participantes,  enfatizando que,  naquela
oportunidade  foi  informado  aos  presentes  que  o  tema  já  está  sendo  tratado  pela  Administração
Municipal através da adoção de um procedimento licitatório específico. Prosseguiu, tecendo as mesmas
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explanações acerca do distrito  sede, com apresentação dos principais  tópicos positivos e  negativos
apresentados  pela  população  de  cada  subzonal.  Concluiu,  apresentado  uma  síntese  dos  temas
analisados  durante  as  reuniões  setoriais  –  setor  produtivo,  agentes  sociais  e  CPDM.  Prosseguiu,
apresentando uma síntese de todas as contribuições apresentadas durante as reuniões, sugerindo aos
presentes  que  pudessem  se  manifestar  acerca  de,  ao  menos,  cinco  principais  questões  para  o
desenvolvimento: Relação entre APP e Consolidado, Zoneamento e Atividades, Áreas para Indústria,
Exploração  do  Mármore  e  Moradia  e  Paisagem  natural  e  Novos  Empreendimentos.  Continuou,
destacando que os principais temas debatidos durante as reuniões nos distritos foram: Identificação das
potencialidades  dos  distritos  que  deverão  receber  um  regramento  específico  do  PDM,  o
estabelecimento de regras para o uso e ocupação do território visando a eliminação de conflitos, a
qualificação  das  sedes  distritais  com avaliação  dos  respectivos  perímetros  urbanos,  integração  das
políticas do Plano Diretor à realidade dos distritos, estabelecimento de regras de uso e ocupação, de
forma a minimizar e regrar impactos ambientais e naturais decorrentes do processo de exploração  do
solo, com a implementação de medidas de enfrentamento da crise hídrica, o desenvolvimento de um
projeto especial voltado ao Distrito de São Joaquim e a revisão do Perímetro Urbano. Em relação ao
distrito sede, destacou que os principais temas tratados pelos participantes foram: a questão ambiental
ante o desenvolvimento, em especial  no que tange a  possibilidade de utilização das  áreas de APP
consolidadas; a mobilidade urbana, que demanda a implantação urgente do plano de mobilidade para
viabilização dos investimentos necessários  na  qualificação e  na  infraestrutura  viária;  a  melhoria  da
imagem da cidade com a ampliação e qualificação do espaço público, mormente aquele aplicado ao
lazer,  a  inclusão social  e  a  humanização da urbe;  a  revisão do zoneamento e do EIV,  com vistas  a
proporcionar investimentos e o desenvolvimento da cidade;  o desenvolvimento de políticas aplicadas
ao  uso  e  ocupação  do  solo  para  definição  do  modelo  espacial  a  ser  utilizado:  modelo  de
descentralização; áreas do desenvolvimento econômico;  identificação de áreas especiais (ambientais ,
culturais, de projeto de interesse – PPP etc); adensamento e paisagem, entre outros. Acrescentou que a
temática da regularização fundiária pouco apareceu nos debates. Prosseguiu, sugerindo aos presentes a
utilização da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para apresentação das suas
contribuições, encerrando as explanações e dando início a etapa das participações. O Sr. Vagner Souza,
Procuradoria Geral do Município, registrou que o Município está em vias de instituir uma comissão
multissetorial para tratamento da questão do parcelamento do solo, visando promover a regularização
fundiária, a qual deverá ser implementada ao longo dos próximos trinta anos, informou. O Sr. Renato
Figliuzzi,  SEMAI,  ressaltou  que  compreende  como  ameaça  a  ser  tratada  pelo  novo  PDM  o
desregramento da exploração do mármore e do granito em razão do grande impacto ambiental gerado.
A Srta. Valquíria Volpato, SEMCULT, iniciou a sua participação destacando que o Guia Turístico Vem pra
Cachoeiro ressalta os potenciais turísticos do território municipal. Corroborou a preocupação externada
pelo Sr.  Renato Figliuzzi,  ressaltando o temor de que a exploração do mármore e do granito possa
comprometer  os  potenciais  turísticos   e  culturais  existentes.  Enalteceu  à  necessidade  de  não  se
promover a urbanização daquilo que não é urbano, a fim de não se desconfigurarem algumas condições
naturais de determinadas localidades. Ressaltou a necessidade de que o tema seja analisado com a
adoção de uma visão prospectiva, considerando-se os potenciais das diferentes parcelas do território, a
fim de se evitar que o tratamento imediato de determinada matéria não venha a representar algum
comprometimento futuro.  A Srta. Maria Luiza, Assessora do Vereador Higner Mansur, entende que a
implantação do novo hospital  Unimed e,  também, a entrada em operação do porto de Presidente
Kennedy, provocarão um maior desenvolvimento daquela região e, assim, demandarão um tratamento
mais específico por parte do novo PDM. A Srta. Sônia Freciano, SEMDURB, destacou a necessidade de
tratamento homogêneo e concatenado dos temas afetos ao uso e a ocupação do território, a fim de
minimizar conflitos e reduzir a descontinuidade do tratamento de temas. Ressaltou a mobilização social
como aspecto a ser melhorado, porque considera que o nível de interesse da população diante de um
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tema tão importante como é a revisão do PDM poderia ser mais elevado. Como aspectos positivos,
destacou que o município  possui  inúmeras  belezas  naturais.  Prosseguiu,  destacando que considera
ameaça a utilização de critérios exclusivamente econômicos em detrimento das demais condicionantes
para a edição de regramentos legais ao longo do processo histórico da cidade, entendendo que esse
modelo também necessita ser revisado e aprimorado. O Sr.  Paulo Bento, Educação para o Trânsito,
manifestou o entendimento de que as ações de governo precisam ser centralizadas, a fim de eliminar
conflitos e tornar possível a implantação de políticas importantes, citando o plano de mobilidade como
exemplo.  Considera  a  mobilidade  como  tema  principal  a  ser  retratado  pelo  PDM.  Sugere  que  a
Administração Municipal proceda a contratação de um engenheiro de trânsito para carrear as ações
necessárias  à  melhoria  do  cenário  atual  de  mobilidade  enfrentado  pelo  Município.  A  Srta.  Sônia
Freciano, SEMDURB, enfatizou a necessidade de que a Administração Municipal promova uma maior
interlocução  entre  os  diferentes  atores  que  repercutem  na  mobilidade,  especialmente  junto  a
Secretaria  de  Governo,  Ouvidoria  e  Câmara  Municipal,  com  vistas  a  proporcionar  uma  melhor
compreensão  quanto  ao  tratamento  necessário  a  solução  de  determinados  temas,  citando  como
exemplo o prazo de apenas cinco dias, insuficiente para a realização dos estudos técnicos exigidos pela
lei  para  a  instalação  de  quebra-molas.  A  Srta.  Maria  Luiza,  Assessora  do  Vereador  Higner  Mansur,
ressaltou o saudosismo por parte das pessoas que saíram da cidade sobre características que não mais
existem e que precisariam ser resgatadas pelo PDM, citando a arborização das ruas como exemplo.
Prosseguiu indagando sobre qual seria a identidade da nossa cidade que precisaria ser fomentada junto
as atuais gerações a fim de que não se perdessem no futuro. O Sr. Kleber Paiva, SEMDURB, sugeriu que
o  novo  PDM  contenha  mecanismos  voltados  a  resguardar  a  sua  devida  institucionalização  e
cumprimento perante os diferentes atores sociais e de governo. O Sr. Yuri Sabino, Agersa, parabenizou a
Secretaria  Municipal  de  Cultura  pelas  ações  voltadas  ao  turismo,  destacando a  necessidade  de  se
aprimorar o profissionalismo do setor, a fim de se otimizarem os níveis de serviço, de se melhorar a
infraestrutura  e os atrativos culturais . Sugeriu que possa ser trabalhada a realização de eventos ao
longo de todo o ano, a fim de fomentar a atividade turística. Corroborou o entendimento da Srta. Maria
Luiza em relação a entrada em operação do porto de Kennedy, destacando que as oportunidades de
emprego mais valorizadas deverão ser ocupadas por pessoal externo, ficando a nossa região relegada
com postos de trabalho menos qualificados. Em relação à localidade de São Joaquim, destacou que as
ações  de  infraestrutura  necessária  a  implementação  do  distrito  industrial  não  foram  executadas,
resultando no cenário atual. Enalteceu que a localidade de São Joaquim nasceu com algumas falhas de
concepção, sugerindo que o tema carece de uma solução específica a qual precisa encontrar-se inscrita
no  novo  plano  diretor  face  as  peculiaridades  que  a  atingem.  A  Sra.  Regina  Ambrosim,  Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, enfatizou  que a localidade de São Joaquim é um problema pelo
fato de ainda não encontrar-se regularizada. Como força, elencou o turismo e o ecoturismo. Sugere a
adoção de uma programação turística por região, com vistas à criação de um calendário de eventos.
Entende também como força o mármore e o granito também, salientando para a necessidade do devido
tratamento do setor a fim e que não se transforme numa ameaça. Como oportunidade, entende que o
novo plano  diretor  será  uma grande  oportunidade  para  a  solução  de  muitos  problemas.  Também
compreende como oportunidade o cuidado com o ser humano e o cuidado ambiental. Como fraquezas,
citou que a interação entre secretarias é ruim, ressaltando que existem prefeitura dentro da própria
prefeitura, citando ainda a fiscalização concernente ao processo de regularização das áreas de APP.
Como ameaça citou a crise hídrica,  destacando que o consumo de água no município  encontra-se
próximo  ao  seu  limite,  citando  também  como  ameaça  a  ocupação  desordenada  das  áreas  de
preservação. A Sra. Isabel Bremide, SEMCULT, ressaltou que o turismo traz desenvolvimento e fortalece
a economia.  Destacou a  necessidade de não se  descaracterizar  o  aspecto rural,  enfatizando que o
turismo de experiência é um dos vetores mais fortes do mercado, no qual as pessoas buscam viver
experiências que somente são possíveis ser encontradas em ambientes preservados, como o ato de se
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tirar  o  leite  ordenhado da  vaca,  enaltecendo que  a  melhoria  de  infraestrutura  pode  desnaturar  o
ambiente e inviabilizar esse tipo de atividade. Ressaltou que turista não é munícipe, mas pessoas de
fora da cidade que se dirigem à Cachoeiro de Itapemirim em busca de valores culturais,  históricos,
paisagísticos ou lazer. A Sra. Valquíria Volpato, SEMCULT, ressaltou à necessidade de que os diferentes
setores da Administração Municipal ajam de forma coordenada, a fim de analisar ações que tenham
efeitos multissetoriais, minimizando e evitando conflitos que muitas vezes comprometem a execução de
ações e políticas de governo. Prosseguiu, destacando que as ações de governo devem buscar a inclusão
e, não, a segregação social.  Indagou acerca da atual situação do aeroporto da cidade. O Sr.  Renato
Figliuzzi, SEMAI, informou que o turismo rural já vem sendo desenvolvido nos distritos de Burarama e
São Vicente, esclarecendo que a falta de infraestrutura está sendo tratada através da realização de
treinamentos de capacitação de pessoas residentes na própria região.  Salientou que a melhoria da
infraestrutura,  principalmente  nas  áreas  rurais,  precisa  ocorrer  sustentavelmente,  a  fim  de  que
possíveis ações voltadas à promover o desenvolvimento econômico não descaracterizem a região. O Sr.
Vagner Souza, PGM, enalteceu à necessidade de que o novo plano diretor contemple instrumentos
voltados a fomentar o esporte local  com vistas a transformá-lo numa alternativa viável  ao turismo
esportivo, destacando que o Estrela do Norte, time de futebol da cidade, que atualmente se encontra
na  primeira  divisão  do  futebol  capixaba,  num  único  jogo  do  campeonato  estadual  há,
aproximadamente,  oito  anos,  quando  realizou  uma  partida  contra  o  time  Atlético  Mineiro  (MG)
provocou a lotação de toda a rede hoteleira da cidade e, também, a dos municípios do entorno, numa
demonstração do potencial que a aplicação de políticas voltadas ao fortalecimento do esporte local
pode representar ao desenvolvimento turístico e econômico de Cachoeiro de Itapemirim e, até mesmo,
dos  municípios  do  entorno.  Entende  como  fraqueza  o  reduzido  quadro  de  servidores  em  áreas
estratégicas do Município, citando a fiscalização como exemplo, destacando ainda que o referido setor
também  padece  da  falta  de  estrutura  e  equipamentos  para  o  regular  exercício  da  atividade
fiscalizatória.  Enalteceu que o processo de qualificação e de capacitação dos servidores precisa ser
contínuo, sendo necessária a adoção de uma política de fortalecimento e de valorização do servidor a
fim de tornar possível que as ações do PDM possam efetivamente acontecer. A Srta. Libiana Muniz,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC, enalteceu que o setor de mármore e
granito, por representar a base econômica do Município, demanda ser tratado com muita cautela a fim
de não serem criados obstáculos desnecessários. Em relação à problemática que atinge a localidade de
São Joaquim, informou que existe um estudo técnico desenvolvido pela SUPIN visando a regularização
daquela  região.  Com relação  ao  aeroporto,  entende  que  o  novo  plano diretor  precisa  contemplar
mecanismos  para  tentar  viabilizar  voos  comerciais  e  promover  a  ampliação  da  infraestrutura  do
aeroporto. Prosseguiu, salientando que o aspecto ambiental não deve inviabilizar investimentos, uma
vez que existem soluções arquitetônicas e de engenharia que permitem a exploração de atividades
econômicas nas mais diferentes áreas. Entende que as atividades econômicas devem ser desenvolvidas
em todo o Município e não apenas nos distritos industriais, como forma de se reduzirem os custos e de
aumentar  o  acesso da população aos  postos  de  trabalho disponibilizados pelos  empreendimentos.
Continuou, destacando que o plano de mobilidade que ainda não foi implantado precisa contemplar o
olhar  de  todas  as  secretarias,  a  fim  de  efetivamente  atender  as  necessidades  da  Administração
Municipal e da própria cidade. Finalizou a sua participação, ressaltando que a burocracia é um dos
principais  problemas  enfrentados  pelo  setor  econômico.  Na  sequência,  o  Secretário  Jonei  Petri
enfatizou que é um dos pioneiros na adoção de mecanismos voltados a desburocratização da máquina
pública, enaltecendo que a digitalização dos processos administrativos seria uma importante ação nesse
sentido.  Destacou  que  as  medidas  voltadas  à  desburocratização  demandam  tempo  para  serem
implementadas, uma vez que muitas vezes demandam a atualização de regramentos e procedimentos
complexos para que possam de fato vir a ser efetivadas, citando como exemplos o processo de revisão
do PDM e do Código Municipal de Obras, enfatizando que a segurança jurídica deve ser o alicerce de
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todo o processo de mudança para que se evitem problemas futuros. A Srta. Sônia Freciano, SEMDURB,
destacou  a  necessidade  de  que  possam  ser  revisitados  alguns  valores,  a  fim  de  que  determinado
objetivo, em especial o econômico, possa considerar outros valores igualmente importantes, inclusive
no aspecto econômico, citando como exemplos o turismo, a cultura e o meio ambiente. Não havendo
mais contribuições, a Sra. Jacqueline Menegassi, Latus Consultoria, destacou que a reunião foi bastante
proveitosa, destacando o surgimento de questões e conflitos importantes que precisarão ser tratados
pelo novo plano diretor. Nada mais havendo a tratar, o Secretário Jonei Petri agradeceu a presença de
todos, convidando-os a também participarem da reunião com os representantes comunitários a ser
realizada no Plenarinho Almir  Santos  Fortes,  também localizado na Câmara Municipal,  a  partir  das
18h30, dando por encerrada a presente reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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