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Renctas
Brasília, 10 de outubro de 2017.
Sr. Adriana Sobra! Barbosa Mandarino
DCONAMA
Ofício n2 090/17 RENCTAS
-

Prezada Senhora,
A Renctas Rede Nacional de Combate ao Tráfico de animais Silvestres, vem por
meio deste solicitar a inclusão na pauta da 127 Reunião Ordinária do CONAMA,
prevista para ocorrer em 29 e 30 de novembro, a proposta de Moção de apoio à
implementação dos compromissos estabelecidos no Plano de Ação para
Conservação dos Primatas Paulistas, proposto pela Comissão Permanente de
Proteção dos Primatas Nativos do Estado de São Paulo.
-

De acordo com o Artigo 13 do Regimento Interno do CONAMA, apresentamos a
nossa proposta com 18 dias de antecedência da realização da plenária e anexamos à
esta, o compromisso de assinatura manifestado por oito representantes eleitos
deste Conselho, que estarão assinando esta Moção como entidades signatárias.

Certos de termos o nosso pleito atendido, agradecemos pela atenção e nos
colocamos à disposição para o que for necessário.

Cordialmente,

Raulff lima
Coordenador Executivo Renctas
Conselheiro CONAMA
-

tQ (o
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA
-

PROPOSTA MOÇÃO N°

, ___

DE

DE 2017

Moção de apoio à implementação dos compromissos
estabelecidos no Plano de Ação para Conservação dos
Primatas Paulistas, proposto pela Comissão Permanente de
Proteção dos Primatas Nativos do Estado de São Paulo.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e
competências que lhe são conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de 6 de junho e 1990, e tendo em vista o
disposto no seu artigo 13 do seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA n° 452, e 17
de novembro de 2011, e
Considerando que a Constituição Federal do Brasil determina, em seu Artigo 225, que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";
Considerando as metas e preceitos da Convenção da Diversidade Biológica (CDB),
aprovada pelo Decreto Legislativo n° 02, de 03 de fevereiro de 1994, e promulgada pelo
Decreto n°2.519, de 16 de março de 1998;
Considerando os princípios e diretrizes instituidos pelo Decreto n° 4.339, de 22 de
agosto de 2002 para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade;
Considerando a necessidade de integração entre os órgãos estaduais e federais para a
vigilância e controle de epizootias, como a febre amarela, nas Unidades de Conservação
do Estado de São Paulo;
Considerando a importância na realização de ações conjuntas para a sensibilização e
educação ambiental da sociedade sobre as ameaças aos primatas paulistas, de forma
reduzir os casos de atropelamentos e eletrocussões, bem como combater o comércio
ilegal desses espécimes;
Considerando a Resolução SMA n° 60 de 2014 que definiu cinco Áreas sob Atenção
Especial do Estado em estudo para a expansão da conservação da biodiversidade do
Leontopithecus chrysopygus ASPE do Mico-leão-preto, espécie endêmica declarada
Patrimônio Ambiental Paulista (Decreto Estadual n° 60.519/2014), cuja distribuição
territorial se encontra entre os rios Paranapanema e Tietê, em vegetação de Floresta
Estadual Semidecidual, sendo essencial a prospecção deste primata e respectivas
proteção das áreas e ampliação das florestas;
-

Considerando que o Plano de Ação para Conservação dos Primatas Paulistas é o
resultado de um trabalho conjunto iniciado em junho de 2014 através da participação de
diversos entes federativos, da comunidade científica e da sociedade civil, os quais
citamos: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (ICMBio);

Departamento de Fauna da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais
(SMA/SP); Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (SMA/SP); Fundação Florestal
(SMA/SP); Instituto Florestal (SMA/SP); Fundação Zoológico de São Paulo (SMA/SP);
Polícia Militar Ambiental (SSP/SP); Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Projeto Mucky e Rede Nacional de
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS). Que envidaram esforços na
produção do citado Plano, o qual prevê a realização de diversos projetos e ações
prioritários, tais como:
Conservação do Mico-Leão-Prelo em Paisagens Fragmentadas;
Parâmetros demográficos, distribuição geográfica e conservação do Muriqui-doSul no estado de São Paulo;
Conservação do Sagui-da-Serra-Escuro em Território Paulista;
Estratégia para Conservação dos Primatas do Extremo Oeste Paulista,
Ampliação da Estação Ecológica de Caetetus:
Programas de Conservação das Serras de Paranapiacaba e da Mantiqueira;
Banco de Dados de Áreas de Ocorrência das Populações Selvagens de Primatas;
Ação Integrada de Fiscalização;
Educação Ambiental e Envolvimento Social.

Encaminha ao governo do Estado de São Paulo; ao Ministério do Meio Ambiente; ao
Ministério da Saúde; a Casa Civil da Presidência da República, a Secretaria Geral da
Presidência da República, ao Procurador Geral da República, ao presidente da Câmara
dos Deputados, ao presidente do Senado Federal e as Entidades Ambientalistas do
CNEA essa MOÇÃO DE APOIO E CONGRATULAÇÕES pelos esforços envidados
por todos os envolvidos na concretização dos compromissos assumidos no Plano de
Ação para Conservação dos Primatas Paulistas.
Entidade Proponente: RENCTAS

Raulff Lima
Coordenador Executivo
Conselheiro CONAMA

-

RENCTAS

Entidades Signatárias:

Instituição: Governo do Estado de São Paulo
Conselheiro: Maurício Brusadin

Instituição: Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares CNCG
-

Conselheiro: Ccl. Alberto Sardilli

Instituição: ANAMMA Nacional
Conselheiro: Rogério Menezes

Instituição: ANAMMA Sudeste
Conselheiro: Vanessa Lima

Instituição: CNA
Conselheiro: João Carlos Petribú Dé Carli Filho

Instituição: Setor Florestal
Conselheiro: Marcílio Caron Neto

Instituição: Organização Ponto Terra
Conselheiro: Ronaldo Vasconceilos Novais

Instituição: Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte APROMAC
-

Conselheiro: Zuleica Nycz

Instituição: Fundação Zoobotânica de Marabá
Conselheiro: Manoel Ananis Lopes Soares

Instituição: Instituto O Direito Por Um Planeta Verde
Conselheiro: Eduardo Wendling

Instituição: Grupo Ecológico Rio das Contas GERC
-

Conselheiro: Domingos Ailton Ribeiro Carvalho

Instituição: Grupo de Estudos em Proteção à Biodiversidade GEBTO
-

Conselheiro: Heatclif Horing

Instituição: Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres RENCTAS
-

Conselheiro: Italo Pompeo Sérgio Mazzarella

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

Instituição:
Conselheiro:

*

Locamail :: Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

10/512017

Assunto:

Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

De

Rogério Menezes <rogerio.menezes@campinas.sp.gov.br>

Para:

Raulff Lima <rlima@renctas.org.br>

Cc:

<contato@anamma.org.br>

Data

21/09/2017 18:41

Prioridade

Normal

/íeb

Prezado Raulff Lima, sim é possivel, a Anamma apoia a iniciativa e ratifica o texto da referida Moção como apresentado e se compromete a
assiná-la.
AU
O

sv'

Rogério Menezes-Pres Nacional Anamma

Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Suentável
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável

19 2 116-0380
From: Raulff Lima
Sent: Wednesday, September 20, 2017 3:48 PM
To: roaero.menezes(campinas.so.gov.br
Cc: contatolanamma.orci.br
Subject: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Prezado Sr. Rogério Menezes, como vai?
Conforme conversamos com a 5r5 Ana Beraldo, a Renctas (www.renctas.org.br) é uma das organizações que representam a região Centro-Oeste
no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenána esta Moção em apoio ao Plano de Ação para Conservação dos Primatas Paulistas,
que foi um documento produzido por diversas entidades do Estado de São Paulo, entre elas a Renctas, com o objetivo de envidar esforços para a
proteção e conservação dos primatas no âmbito do Estado, principalmente aquelas espécies mais ameaçadas.
Para tanto, precisamos conseguir as assinaturas de pelo menos oito conselheiros para que a mesma entre na pauta oficial da reunião até o dia
29/09, por isso, lhe pergunto se é possivel contarmos com o apoio da ANAMMA NACIONAL nesta iniciativa e se positivo, vamos precisar que o Sr.
nos envie um e-mail para a Renctas concordando com a nossa proposta de Moção e se comprometendo em assiná-la, para que a mesma entre
na pauta da próxima reunião plenária que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro.
Desde já lhe agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário.
Cordialmente,

Raulff Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
www.renctas.org.br

htlps://webmail-scguro.com.brv2j?_task=mail&jraned=l &_action=piint&_uid= t43l-1&_mbo=lNBOX&_etwinj
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Locarnail Re: Proposta de Moçito do Pro-Prirnatas Paulistas

1015/2017

Assunto

Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

De

Olivaldi Alves Borges Azevedo <olivaldipoliciamilitar.sp.gov.br>

Pata:

Raulff Lima <rlimarenctas.org.br>

Data

26/09/2017 09:47

Prioticlade

Normal

neb

Prezado Raulff, bom dia!
O Cel PM Alberto Malfi Sardilli, membro titular do CONAMA pelo CNCG, apoia a moção
ora pleiteada e solicitou-me que lhe informasse a respeito.
Obrigado,
Maj Olivaldi Alves Borges Azevedo
Raulff Lima <rlima@renctas.org.br> escreveu: ----Para: <olivaldi@policiamilitar.sp.gov.br >
De: Raulff Lima <rlima@renctas.org.br>
Data: 20/09/2017 04:01 PM
Assunto: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Prezado Major Olivaldi, como vai?
Conforme conversamos, a Renctas (www.renctas.org.br) é uma das organizações que representam a região
Centro-Oeste no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenária esta Moção em apoio ao Plano de
Ação para Conservação dos Primatas Paulistas, que foi um documento produzido por diversas entidades do
Estado de São Paulo, entre elas a Renctas, com o objetivo de envidar esforços para a proteção e conservação dos
primatas no âmbito do Estado, principalmente aquelas espécies mais ameaçadas.
Para tanto, precisamos conseguir as assinaturas de pelo menos oito conselheiros para que a mesma entre na
pauta ofkial da reunião até o dia 29/09, por isso, lhe pergunto se é possível contarmos com o apoio do CNCG
nesta iniciativa e se positivo, vamos precisar que o Sr. nos envie um e-mail para a Renctas concordando com a
nossa proposta de Moção e se comprometendo em assiná-la, para que a mesma entre na pauta da próxima
reunião plenária que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro.
Desde já lhe agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário.
Cordialmente,

Raulff Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
www.renctas org br
.

.

[anexo "MOCAO_PRIMATAS.docx" removido por Olivaldi Alves Borges Azevedo/PMESP/BR]
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1.ocarnail:: lUIS: Proposta de Moçlio do Pro-Primatas Paulistas

10/512017

Assunto:

RES: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

De

Zuleica Nycz <zulelca.nycz@gmaiLcom>

Para:

'Raulff Lima' <rIimarenctas.org.br>

Cc:

<hassan.sohngmail.com>, <leocarlos_s@yahoo.com.br>

Data

22/09/2017 17:36

//eb

Prezado Raulff
Nós parabenizamos a iniciativa da RENCTAS e assinamos a moção, pode contar conosco.
Um abraço,
Zuleica Nycz
APROMAC

De: Raulff Lima [mailto:rlima@renctas.org.brj
Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2017 16:18
Para: zuleica.nycz@gmail.com
Assunto: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Prezada Zuleica Nycz, corno vai?
Conforme conversamos, a Renctas (ww'wrcnctas.org.br) é uma das organizações que representam a região
Centro-Oeste no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenária esta Moção em apoio ao Plano de
Ação para conservação dos Primatas Paulistas, que foi um documento produzido por diversas entidades do
Estado de São Paulo. entre elas a Renctas, com o objetivo de envidar esforços para a proteção e conservação
dos primatas no âmbito do Estado, principalmente aquelas espécies mais ameaçadas.
Para tanto, precisamos conseguir as assinaturas de pelo menos oito conselheiros para que a mesma entre na
pauta oficial da reunião até o dia 29/09, por isso, lhe pergunto se é possível contarmos com o apoio da
APROMAC nesta iniciativa e se positivo, vamos precisar que a Sra. nos envie um e-mail para a Renctas
concordando com a nossa proposta de Moção e se comprometendo em assiná-la, para que a mesma entre na
pauta da próxima reunião plcnária que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro.
Desde já lhe agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário.
Cordialmente.

Raulff Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
ww. renctas .oro. br

hups://wcbmaiI-sero.com.br.r2!?_tskrnaiI&framedI&actonprnt&I1idl432l&mx1NBox&estw,jfl ,l
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Locamail :: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

101512017

Assunto:

Proposta de Moção do Pro-Pnmatas Paulistas

De

SILVANA LIMA <silvana@qebio.org.br>

Para:

<rIimarenctas.org.br>, HEATCLIF HORING
<heatcIifgebio.org.br>, Max Sturm
<maxander.nelson@hotmail.com >

Data

28/09/2017 12:23

//eb

Bom dia Raulff, como vai?
Sou suplente do Heatdif e do Max no Condema, e em consenso decidimos que podem contar com o apoio da ONG
GEBIO, em assinarmos esta moção de apoio ao Plano de Ação para Conservação dos Primatas Paulistas, para
que possa ser apresentada na próxima reunião.

att.,

Silvana
secretaria executiva ONG GEBIO.

https:!/webmaiI-segio.com.brIv2J?_1askrmaiI&_framedl &_acton=prim&_uid=14351&_mbox=1NBOX&_extwn1
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Wcbmail Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

109/2017

Assunto

Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

De

Manoel Ananis <ananislopesananis@bol.com.br >ia

Para

Raulff Lima <rlima@renctas.org.br> ia

Data

09. 10.2017 08:53

locaweb

<b992d l9ecf2a0bce6908fbd9ee7c7844renctas.org.br> ia
Bom dia,
a FZM concorda em assinar a Moção e nos colocamos ainda a disposição para todo e qualquer evento relacionado a
preservação da nossa biodiversidade.
Abraços,
Manoel Anartis
Resposavel Tecnico FZM
Biologo CRBio 090775/06-O
-

De: rlima@renctas.org.br
EnvIada: Quinta-feira, 5 de Outubro de 2017 15:56
Para: ananislopesananis@bol.com.br
Assunto: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Olá Manoel,
Segue novamente.
Abraços,

Raulfi Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
www.renctas.org.br

--

Mensagem original ------ --

Assunto::Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas
Data:20/09/2017 16:19
De:Raulff Lima <rlimarenctas.org.br>
Para:: <an anis lopesananis@bol.com. br>

Prezado Manoel Lopes, como vai?
Conforme conversamos, a Renctas (www.renctas.org.br) é uma das organizações que representam a região CentroOeste no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenária esta Moção em apoio ao Plano de Ação para
Conservação dos Primatas Paulistas, que foi um documento produzido por diversas entidades do Estado de São
Paulo, entre elas a Renctas, com o objetivo de envidar esforços para a proteção e conservação dos primatas no âmbito
do Estado, principalmente aquelas espécies mais ameaçadas.
Para tanto, precisamos conseguir as assinaturas de pelo menos oito conselheiros para que a mesma entre na pauta
oficial da reunião até o dia 29/09, por isso, lhe pergunto se é possível contarmos com o apoio da Fundação Zoobotânica
de Marabá nesta tniciativa e se positivo, vamos precisar que o Sr. nos envie um e-mail para a Renctas concordando com
a nossa proposta de Moção e se comprometendo em assiná-la, para que a mesma entre na pauta da próxima reunião
plenária que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro.
Desde já lhe agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário.
Cordialmente,

https://webrnaiI-seguro.com.br/?_task=ni!&_action=int&uid144o3&mboxiNl3ox
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I.ocamail :: Re: Proposta de Moção do Pro-Prirnatas Paulistas

10/5/2017

Assunto:

Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

De

Eduardo <eduardo.wendlinggmail.com>

Para:

Raulff Lima <rIimarenctas.org.br>

Data

25/09/2017 20:51

iieb

Olá Raulff,
Pode contar comigo.
Att
Em 20 de setembro de 2017 16:22, Raulff Lima <rlimperenctps.orp.br> escreveu:
Prezado Eduardo Wendling, como vai?
Conforme conversamos, a Renctas (www.renctas.org.br) é uma das organizações que representam a região CentroOeste no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenária esta Moção em apoio ao Plano de Ação para
Conservação dos Primatas Paulistas, que foi um documento produzido por diversas entidades do Estado de São
Paulo, entre elas a Renctas, com o objetivo de envidar esforços para a proteção e conservação dos primatas no ãmbito
do Estado, principalmente aquelas espécies mais ameaçadas.
Para tanto, precisamos conseguir as assinaturas de pelo menos oito conselheiros para que a mesma entre na pauta
oficial da reunião até o dia 29/09, por isso, lhe pergunto se é possível contarmos com o apoio do INSTITUTO O
DIREITO POR UM PLANETA VERDE nesta iniciativa e se positivo, vamos precisar que o Sr. nos envie um e-mail para a
Renctas concordando com a nossa proposta de Moção e se comprometendo em assiná-la, para que a mesma entre na
pauta da próxima reunião plenária que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro.
Desde já lhe agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário.
Cordial mente,

Raulff Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
www, renctas .org. br

https://webrnail-seguro.com.br/v2!?jask=rnail&jramed=l &_action=pnnt&uid=14341&mbox=INBOX&_cxtwin=l
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1019!2017

Locarnail:: Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Assunto:

Re: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

De

Domingos Ailton r. De Carvalho <domingosailtongmait.com>

Para:

Raulff Lima <rlimarenctas.org.br>

Data

08/10/2017 22:28

iieb

Boa noite, Raulff.
Pelo desculpas por não ter responder de imediato. Estava viajando. Pode contar com nosso apoio.
Abraço,
Domingos Ailton
Em 5 de outubro de 2017 15:44. Raulff Lima <rlimairenctas.orci.br> escreveu:
Olá Domingos, tudo bem?
Será que podemos ter o apoio do GERC nesta proposta abaixo?
Se positivo, favor me responder informando o seu apoio.
Desde já lhe agradeço,

Raulff Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
www.renctas.org.br

Mensagem original -------Assunto::Fwd: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas
Data:20/09/2017 16:20
De:Raulff Lima <rlimarenctas.orp.br>
Para:: <dominposailtonpmail.com>

Prezado Domingos Ailton, como vai?
Conforme conversamos, a Renctas (www.renctas.ora,br) é uma das organizações que representam a região
Centro-Oeste no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenária esta Moção em apoio ao Plano de
Ação para Conservação dos Prímatas Paulistas, que foi um documento produzido por diversas entidades do
Estado de São Paulo, entre elas a Renctas, com o objetivo de envidar esforços para a proteção e conservação dos
primatas no âmbito do Estado, principalmente aquelas espécies mais ameaçadas.
Para tanto, precisamos conseguir as assinaturas de pelo menos oito conselheiros para que a mesma entre na
pauta oficial da reunião até o dia 29/09, por isso, lhe pergunto se é possível contarmos com o apoio do GERC
nesta Iniciativa e se positivo, vamos precisar que o Sr. nos envie um e-mail para a Renctas concordando com a
nossa proposta de Moção e se comprometendo em assiná-la, para que a mesma entre na pauta da próxima
reunião plenária que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro.
Desde já lhe agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário.
Cordialmente,

Raul ff Lima
Coordenador Executivo 1 Renctas
www.renctas.org.br

tIl

10/9/2017

\Vebrnail :: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Assunto Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas
De

Ronaldo Vasconcelos <ronaldopontoterra.or9.br>2

Para

'Raulff Lima <rlimarenctas.org.br>&

Data

09.10.2017 17:52

lc>caweb

<e2c8dcf7e19c9a6399f0210ce80595b3renctas.org.br>
À RENCTAS, boa tarde(09/10). Afirmamos e confirmamos nosso apoiamento à proposta de moção do "Pro-Primatas
Paulistas".
Saudações ambientais.

Ronaldo VasconceHos

.

Rua Gonçalves Dias, 19221704 B. Lourdes
Belo Honionte / MG (ep: 30.140-092
www.pontoteua.org.br
ronadoitípontoterra.otg.br
http://radtopantoterra.16rnb.com/
-

-

Vf& A

De: Raulff Lima [mailto:rlima@renctas.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 9 de outubro de 2017 13:51
Para: ronaldo@pontoterra.org.br
Assunto: Fwd: Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas

Olá Ronaldo,
Conforme conversamos, envio a proposta novamente e ficamos no aguardo do seu apoio.
Abraços,

Raulff Lima
Renctas

Mensagem original --------

Assunto::Proposta de Moção do Pro-Primatas Paulistas
Data:20/09/2017 16:16
De:Raulff Lima <r1imarcnctas.org.br>
Para::<ronaldo:'ã;pontotcrra.org. br>
Prezado Ronaldo Vasconcelos, como vai?
Conforme conversamos, a Renctas (www.renctas.org.br) é uma das organizações que representam a
região Centro-Oeste no CONAMA e pretendemos apresentar na próxima plenária esta Moção em apoio
hltps://wcbntail-segttro.com.br ?_task=mil&_ac1ion=ptint&uidI.l4o7&mbo1xw)x
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