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Taubaté recebe reunião da 
comissão regional do 

CONSEA/SP
Taubaté foi escolhida para 
sediar na próxima segunda-
-feira (27), das 9h às 12h30, 
no prédio do Solar dos Con-
selhos, a reunião da Comis-
são Regional de São José 
dos Campos do Conselho 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável do 
Estado de São Paulo.O mu-
nicípio foi selecionado por 
estar em fase de composi-
ção do seu próprio conse-
lho municipal de segurança 
alimentar (COMSEA), e 
será um dos temas aborda-
dos da reunião, com espaço 
para informes e apresenta-
ção da composição e posse 

dos membros. O COMSEA 
promove a articulação en-
tre o governo municipal e a 
sociedade civil com a fina-
lidade de propor diretrizes 
para políticas, programas 

e ações configurem o di-
reito humano à alimenta-
ção adequada. O Solar dos 
Conselhos fica localizado 
na Rua Carneiro de Souza, 
99 – Centro

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando 
nesta semana a entrega de 
uniformes escolares para os 
estudantes da rede pública 
municipal. Para esse ano 
foram adquiridos 15.800 
kits totalizando um inves-
timento de R$ 3,6 milhões, 
beneficiando todos os estu-
dantes matriculados no en-
sino infantil e fundamental.
A ação inovadora da Se-
cretaria de Educação foi 
implantada em 2019 e esse 
será o quarto ano que os 
estudantes receberão os 
uniformes. Cada kit é com-
posto por duas camisetas de 
manga curta, uma camiseta 
de manga longa, uma cami-
seta regata, duas bermudas 

masculinas ou um short saia 
e uma bermuda suples para 
as meninas, uma jaqueta, 
uma calça de agasalho e 
dois pares de meias.
Para marcar oficialmente o 
início da distribuição, o pre-
feito Dr. Isael Domingues, 
vice-prefeito Ricardo Pio-
rino e a secretária de Edu-
cação Luciana Ferreira fa-
rão uma entrega simbólica 
nesta sexta-feira (24) para 
os estudantes da Escola 
Municipal Abdias Santiago 
(bairro Santa Cecília)
A entrega de uniformes 
para os estudantes da rede 
municipal facilita a identifi-
cação e proteção das crian-
ças, garantindo a igualdade 
entre os estudantes e geran-

do economicidade para os 
pais. Os uniformes são per-
sonalizados com o brasão 
da cidade.
Segundo a secretária de 
Educação, Luciana Ferrei-
ra, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está trabalhando 
incansavelmente para pro-
porcionar um ensino com 
cada vez mais qualidade 
para as crianças. “Para as-
segurar a permanência, 
com sucesso, de todos os 
estudantes nas unidades 
escolares é necessário um 
conjunto articulado de fato-
res. Entre eles, o uniforme 
que preza pela segurança 
e sentimento de pertença à 
comunidade escolar”, con-
cluiu Luciana.

Com investimento de 
R$ 3,6 milhões, 

Prefeitura inicia entrega 
de uniformes escolares

Taubaté recebe reunião da comissão 
regional do CONSEA/SP

Nesta sexta-feira, dia 24 de 
fevereiro, o Centro de Con-
trole de Zoonoses de Tauba-
té realiza a feira de adoção 
de animais, com cães e 
gatos. A ação acontece na 
Praça Santa Terezinha, das 
9h30 às 14h. 
Durante este período os 
animais estarão disponíveis 
para aqueles que tiverem 
interesse em fazer uma ado-
ção responsável. 
Os 4 cães e os 2  gatos são 

filhotes e já estão castrados 
e com microchip, dispo-
sitivo colocado sob a pele 
do animal com dados que 
identificam o tutor e seu en-
dereço. 
Os animais não tem idade 
para serem submetidos à 
castração, mas saem com 
a castração agendada. Os 
futuros tutores são entre-
vistados e são orientados a 
buscar vacinação. 
A fiscalização de bem-estar 

animal fará visitas nas casas 
para saber se as informa-
ções procedem e se os ani-
mais estão sendo bem cui-
dados. Esta ação acontece 
uma vez por mês, em toda 
última sexta-feira, sempre 
na Praça Santa Terezinha. 
Para os interessados em re-
alizar uma adoção respon-
sável e não puderem ir à 
feira, o CCZ está aberto de 
segunda a sexta-feira, das 
13h às 16h.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2023 – PROC. ADM. Nº 511/2022 – No dia 22 de fevereiro de 2023, depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços, qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IN-
FRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE - FASE 01 E 02. Na 
ordem de R$ 401.723,40 (quatrocentos e um mil e setecentos e vinte e três 
reais e quarenta centavos) à empresa C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE 
TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP. Fica a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023 – PROC. ADM. Nº 418/2022 – No dia 22 de fevereiro de 2023, depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços, qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECA-
PEAMENTO DAS RUAS BRASIL E JOÃO B. SILVA, BAIRRO VILA OLÍVIA. Na 
ordem de R$ 152.877,94 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta 
e sete reais e noventa e quatro centavos) à empresa R.T. TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. Fica a empresa convo-
cada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Suspensão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspen-
são da Tomada de Preços Nº 005/2023, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UBS DR. JOSÉ F A MILEO, que ocorreria no dia 24/02/2023 
às 10h00min, tendo em vista a necessidade de Retificações e Reajuste Orça-
mentário. Potim, 22 de fevereiro de 2023 – Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertu-
ra de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 003/2023. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Uso Co-
mum e Demanda Judicial. Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 23/02/2023, até às 08h00min do dia 07/03/2023; data da abertura de 
propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 07/03/2023; data de início da 
sessão pública: às 09h00min do dia 07/03/2023, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra po-
derá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.
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As diversas ações coorde-
nadas pela Prefeitura de 
Ilhabela e pela Defesa Civil 
da cidade para limpeza de-
sobstrução de ruas, remo-
ção de galhos e árvores, en-
tre outros foram retomadas 
nesta quarta-feira (22).
O prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, esteve com 
algumas equipes acompa-
nhando os trabalhos. “Ain-
da há muito o que fazer, 
mas todos estão trabalhan-
do para que a situação da 
nossa cidade seja normali-
zada”, declarou o prefeito.
Os agentes da Defesa Ci-
vil continuam a atender as 
ocorrências, até o momen-
to 60 já foram lançadas no 
sistema. O órgão pede para 
a população seja paciente 
nesse momento porque a 
demanda é alta, mas todos 
serão atendidos.
As concessionárias Sabesp 
e a Neoenergia Elektro já 
reestabeleceram os serviços 
em sua totalidade de forne-
cimento de água e energia 
elétrica (100%).

Aulas da rede municipal
A secretária de Educação, 
Lídia Sarmento, visita as 
unidades escolares da rede 
municipal desde domingo 
(19). Em algumas escolas 
foi necessário alguns repa-
ros e limpeza também cau-
sados pelas chuvas, mas as 
aulas seguem normalmente 
a partir desta quinta-feira 
(23). Em uma escola loca-
lizada na região Sul, um 
muro cedeu e uma força 
tarefa foi realizada na uni-
dade (limpeza e organiza-
ção), além de contenção 
com sacos de areia na área 
do muro foi feita paliativa-
mente. “As equipes traba-
lharam todo o dia de ontem 
para deixar tudo em ordem 
e receber os nossos alunos. 
A Defesa Civil avaliou o lo-
cal e assim que o relatório 
estiver concluído será enca-
minhado para Secretaria de 
Obras que tomará as pro-
vidências necessárias para 
refazer o muro”, explicou s 
secretária.
Conforme o decreto mu-

nicipal 9.694/2023, as 
creches do município ini-
ciaram o atendimento aos 
alunos desde o 12h desta 
quarta-feira. Transporte 
Coletivo
O serviço de transporte co-
letivo da região sul foi nor-
malizado nesta quarta-feira, 
22, com o apoio de micro-
-ônibus que estão fazendo 
o trajeto entre os bairros 
Veloso e Borrifos. Os co-
letivos maiores continuam 
se deslocando até o Curral, 
próximo ao condomínio 
Yacamim.Doações O Fun-
do Social de Solidariedade 
de Ilhabela segue com a 
arrecadação de: arroz, óleo, 
molho de tomate, açúcar, 
enlatados, leite em pó, bo-
lacha, café, achocolatado e 
farinha. Doações de roupa 
íntima: Cuecas (adulto/in-
fantil); Calcinhas (adulto/
infantil) e soutien. As do-
ações podem ser entregues 
na sede do Fundo Social de 
Solidariedade de Ilhabela 
na Rua Guaiamu, 56 no Pe-
requê.

Prefeitura de Ilhabela 
e Defesa Civil seguem 

com ações para 
normalização da cidade

A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba, realiza no do-
mingo (26), às 8h30, uma 
seletiva de Judô para com-
por parte da equipe para as 
competições. 
O Campeão de cada catego-
ria será federado pela secre-
taria na Federação Paulista 
de Judô.
A pesagem começa às 8h30 
e os combates se iniciam às 
10 horas, na quadra Manuel 
César Ribeiro (Quadra Co-
berta) - Álvaro Leme, 112 
- Chácara Galega. Os atle-
tas devem apresentar o RG 

durante a pesagem. Poderão 
participar da seletiva para 
os Jogos Regionais, atletas 
nascidos a partir do ano de 
2007, com graduação míni-
ma de Faixa Amarela. Para 
o Jogos da Juventude são 
para atletas nascidos em 
2008, com graduação mí-
nima de faixa Azul, com a 
autorização do Sensei res-
ponsável e do Pai. 
O atleta poderá disputar as 
duas seletivas desde que 
atenda todos os critérios 
obrigatórios. 
As vagas para a seletiva 
serão para os seguintes pe-

sos:Jogos Regionais: nas 
categorias menor de 60kg, 
66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 
100kg, maior de 100kg e 
absoluto. 
As categorias femininas 
são menores de 48kg, 52kg, 
57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 
maiores de 78kg e absolu-
to. Jogos da Juventude: nas 
categorias masculino, me-
nores de 55kg, 60kg, 66kg, 
73kg, 81kg, 90kg, 100kg e 
maior de 100kg. As catego-
rias femininas são menores 
de 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 
63kg, 70kg, 78kg e maior 
de 78kg.

SEMELP de Pinda 
realiza seletiva de 
judô masculino e 

feminino

Defesa Civil e Fundo Social de 
Pinda ajudam famílias de São 

Sebastião

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba está integrando a 
força-tarefa com ações de 
urgência em São Sebastião, 
devido às inundações e en-
chentes que ocorreram na 
cidade com as fortes chuvas 
durante o Carnaval.
Nesta quarta-feira (22), 
equipes da Defesa Civil de 
Pindamonhangaba e Rosei-
ra foram em comboio a São 
Sebastião para a entrega de 
água e material doado pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade, como roupas, cober-
tores, produtos de limpeza e 
alimentos. “Além da ajuda 
humanitária, a equipe de 
Pinda também está prepa-
rada para auxiliar em todas 

as ações de recuperação do 
desastre devido às fortes 
chuvas, enchentes e alaga-
mentos ocorridos no local”, 
explicou o diretor da Defe-
sa Civil de Pinda, Michel 
Cassiano. Fundo Social 
recebe doações - Para con-
tinuar com fornecimento 
de alimentos e produtos, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba 
está recebendo doações em 
prol de São Sebastião.
A presidente do Fundo So-
cial de Pindamonhangaba, 
Claudia Domingues, infor-
mou que “o objetivo é ar-
recadar alimentos não pere-
cíveis, produtos de higiene 
pessoal, roupas, roupas de 

cama, até móveis, geladei-
ra, fogão, porque muitas 
famílias perderam tudo. 
Contamos com a solidarie-
dade e apoio da população 
de Pindamonhangaba, que 
sempre se mostrou bastan-
te participativa e caridosa 
com questões sociais”. Os 
itens podem ser doados das 
8 às 12 horas e das 14 às 
16 horas na sede do Fundo 
Social (rua Deputado Claro 
César, 53); na Fábrica da 
Solidariedade (rua Tenen-
te Alexandre Marcondes 
Monteiro, 432 - Bosque 
da Princesa); e na Vila dos 
Afetos (Avenida Senador 
Teotônio Vilela, Moreira 
César).

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2022 - CON-
CORRENCIA Nº 001/2023 - EDITAL Nº 012/2023 - A Comissão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados que se en-
contra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRA DE ABERTURA DE TRECHO DA RUA CAÇAPAVA, BAIRRO 
MORADA DOS MARQUES, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até 
as 09h45min do dia 28/03/2023. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 
28/03/2023. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital com-
pleto poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou 
através do site: www.potim.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 
3112-9200.
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Ubatuba recebe visita do 
Ministro de Portos e Aeroportos

Ubatuba foi uma das cida-
des atingidas pelas chuvas 
no Litoral Norte no último 
fim de semana. As chuvas 
provocaram deslizamentos 
de terra, alagamentos, blo-
queio de estradas e afetaram 
o abastecimento de água e 
energia.  Devido às ocor-
rências, o município recebe 
nesta quinta-feira, 23, a vi-
sita do Ministro de Portos e 
Aeroportos, Márcio França, 
que vai se encontrar com a 
prefeita Flavia Pascoal para 
tratar de assuntos referen-
tes a sua pasta e formas de 
apoio para Ubatuba.
O local mais afetado pe-
los eventos naturais foi a 
Região Sul do município, 
onde se concentram as fa-
mílias desalojadas. Atu-
almente, são 170 famílias 
desalojadas, sendo 515 pes-
soas – destas, 79 crianças. 
De acordo com a Secretaria 
de Assistência Social, não 
tem nenhuma família de-
sabrigada – todas estão na 
casa de parentes e amigos. 
Ainda assim, a EM Nati-
va Fernandes, no Sertão 
da Quina, funciona como 
ponto de apoio, fornecen-
do alimentação para essas 
pessoas além de ser local 
de referência de entrega de 
kits de apoio, com itens de 
higiene e limpeza, roupas 
e colchões que estão sen-
do arrecadados pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Ubatuba (FSS). Defesa Ci-
vilA Defesa Civil do Mu-
nicípio trabalha incansa-
velmente, desde sábado, no 
monitoramento de áreas de 
risco, no apoio às famílias, 
na execução de vistorias e 
atendimento a ocorrências, 
como queda de árvores.
Na manhã de terça-feira 
(21), técnicos do Instituto 
de Pesquisa Tecnológica 
e Defesa Civil do Estado 
estiveram na cidade acom-
panhando as equipes locais 
para avaliar os danos na 
Região Sul.  O diretor da 
Coordenadoria da Defesa 
Civil de Ubatuba, Ricardo 
Domingos Gil, reforçou o 
alerta às pessoas que resi-
dem em áreas de risco para 
ficarem aos sinais que pre-
cedem os deslizamentos de 
terra, como rachaduras nas 
paredes, portas e janelas 
emperradas, postes e árvo-
res inclinados. “Principal-
mente as pessoas que estão 
em locais onde já houve 
deslizamento, que ainda 
não deu para fazer a remo-

ção total do barro ou áreas 
de difícil acesso, qualquer 
sinal de deslizamento de 
terra é necessário deixar a 
residência. A Defesa Civil 
já conscientizou os morado-
res de todos esses locais so-
bre os procedimentos. Des-
tacamos que as vidas estão 
acima de tudo”, frisou Gil.
Áreas de atenção e risco no 
momento:
Toninhas para a enseada
Enseada
Pereque Mirim (sertão)
Lázaro/ Domingas Dias
Ribeira
Rio Escuro
Monte Valério
Folha Seca
Corcovado
Fortaleza
Brava da Fortaleza
Vermelha do Sul
Maranduba
Araribá
Sertão da Quina
Outras áreas de risco que 
não tiveram ocorrência, 
mas estão sobre monitora-
mento:
Cachoeira dos Macacos
Vale do Sol
Alto do Ipiranguinha
Marafunda
Bela vista
Sesmaria
Pedreira Alta
Sumidouro
Taquaral
Sertão do Itamambuca
Picinguaba
Meteorologia
O alerta meteorológico 
emitido no dia 18 e atuali-
zado pelo Centro Estadual 
de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Ce-
maden) na noite de quarta-
-feira, 22, informou que os 
acumulados de precipitação 
são de até 22mm em 24h e 
de até 63mm em 48h. O ris-
co de movimentos de massa 
ainda é alto e acontece em 
decorrência, principalmen-
te,  dos acumulados de até 
355mm em 96h associados 
às condições do terreno e 
à possibilidade de chuva 
nos próximos dias. Para os 
próximos dias, a previsão 
meteorológica ainda indica 
condição para pancadas de 
chuva de intensidade mo-
derada, principalmente no 
período da tarde e noite.
Cenário
A Defesa Civil Nacional re-
conheceu, de forma sumá-
ria, estado de calamidade 
pública nos seis municípios 
paulistas mais atingidos 
pelas chuvas do fim de se-
mana que, de acordo com 

o Ministério da Integração 
e Desenvolvimento Re-
gional, são: São Sebastião, 
Caraguatatuba, Guarujá, 
Bertioga, Ilhabela e Ubatu-
ba. O Governo do Estado de 
São Paulo decretou estado 
de calamidade pública para 
essas cidades no domingo, 
19, o que vai permitir agi-
lizar medidas de assistência 
à população afetada, res-
tabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução 
da infraestrutura pública 
danificada.
Doação
O Fundo Social de Solida-
riedade, juntamente com os 
demais setores da prefeitu-
ra, continuam  mobilizados 
para o recebimento de do-
ações. Os itens serão enca-
minhados para as famílias 
atingidas pelas fortes chu-
vas. A maior necessidade é 
por alimentos, roupas e ma-
teriais de higiene e limpeza. 
É importante que os interes-
sados em fazer a doação ob-
servem a data de validade 
dos produtos. Além disso, 
também há grande necessi-
dade de fraldas descartáveis 
infantis de todos os tama-
nhos. A entrega desses itens 
pode ser feita nos seguintes 
locais:
-Fundo Social de Solida-
riedade Rua Governador 
Abreu Sodré, s/n,  Perequê 
Açu (antigo Terminal Tu-
rístico)
– Escola Nativa Fernandes 
de Faria
Rua José Pedro, 80, Sertão 
da QuinaO Fundo Social de 
São Paulo e a Coordenado-
ria Estadual da Defesa Ci-
vil também encaminharam 
doações para as vítimas da 
chuva no litoral norte pau-
lista. Ao todo, nove veículos 
foram abastecidos de doa-
ções na segunda e terça-fei-
ra para as cidades de  Gua-
rujá, Bertioga, Ubatuba, 
Caraguatatuba e São Sebas-
tião. Estradas As estradas 
que cortam a região estão 
com tráfego liberado na 
região de Ubatuba. Os pon-
tos da Rodovia Rio-Santos 
(SP-055) que estavam obs-
truídos já foram liberados.  
Já no trecho administrado 
pela CCR RioSp, a partir 
da Praia Grande em Ubatu-
ba até a capital fluminense, 
somente um trecho funcio-
na em pare e siga devido a 
obras – do km 22 ao 19. Na 
rodovia Oswaldo Cruz (SP-
125), o tráfego também flui 
normalmente.

Prefeitura  Taubaté 
adere a sistema 

eletrônico que permite 
desconto de 40% no 

pagamento de multas

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Sistema de No-
tificação Eletrônica (SNE), 
disponibilizará desconto 
de 40% no pagamento das 
multas de trânsito do mu-
nicípio a partir do próximo 
dia 22 de fevereiro.
A Secretaria de Mobilidade 
Urbana destaca que o sis-
tema concederá o desconto 
para os munícipes que rea-
lizarem a adesão ao Siste-
ma de Notificação Eletrô-
nica (SNE), nos casos em 
que os boletos não estejam 
vencidos e não tenham sido 
pagos.
Para aderir ao sistema, o ci-
dadão deverá baixar o apli-
cativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT) e criar ou 

entrar com a conta Gov.br 
para fazer a adesão. Desta 
forma, deixará de receber 
as multas de forma física e 
passará a receber pelo apli-
cativo.
Para ter o direito ao des-
conto de 40%, o cidadão 
deverá ter aderido ao SNE e 
reconhecer o cometimento 
da infração de trânsito, de-
clinando da interposição de 
Recursos, podendo solicitar 
o boleto pelo aplicativo até 
a data do vencimento, para 
obter o desconto.
O pagamento com desconto 
de 40% só poderá ser reali-
zado pelo boleto obtido no 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), até a 
data do vencimento da mul-

ta. Caso opte por não aderir 
e queira interpor recurso, os 
procedimentos continuam 
tramitando normalmente, 
podendo ser feito o recurso 
on-line pelo site da Prefei-
tura de Taubaté, bem como 
o desconto de 20% é garan-
tido por Lei, até a data do 
vencimento.
Observação: O acesso da 
Pessoa Jurídica ao SNE é 
feito através do uso de Cer-
tificado Digital ou por meio 
de cadastro de colaborador, 
no portal do SENATRAN: 
http://portalservicos.sena-
tran.serpro.gov.br. O acesso 
sempre estará vinculado ao 
CNPJ e ao e-mail cadastra-
do para obtenção do Certi-
ficado.


