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Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2017-ASL-1.1

Objeto: “SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 1º 
E 2º TRAMO E DAS CAIXAS DE CHEGADA E CONFLUÊNCIA DO 
EMISSÁRIO SUBMARINO DE IPANEMA”.

A Assessoria de Licitações comunica que a licitação em referência que 
se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 22/03/2018 as 11:00 
horas, no mesmo local anteriormente divulgado.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 006/2017-ASL-1.1

Objeto: “RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DE 12 FILTROS 

NA ETA GUANDU”.

A Assessoria de Licitações comunica que a licitação em referência que 

se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 21/03/2018 as 11:00 

horas, no mesmo local anteriormente divulgado.

MLOG S.A.
CNPJ/MF 13.444.994/0001-87 - NIRE 33.3.0029745-6 - Cia Aberta

Convocação - O Presidente do Conselho de Administração da MLog S.A. (“Cia”), cia 
aberta com sede na R. Lauro Müller 116, salas 2601 e 2608 (parte), Botafogo, CEP 
22290-906, na Cidade e Estado do RJ, nos termos do Art. 123, § único, “c”, da Lei das 
S.A, convoca todos os acionistas da Cia a se reunirem, em 1ª convocação, em AGE 
a ser realizada às 15 hs. em 09.03.18, na sede da Cia, para deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia, conforme solicitado pelo acionista EIG Manabi Holdings S.À.R.L. 
(“EIG”) em notificações entregues à Cia em 30.01.18 e 06.02.18: (i) Aderência pela 
Cia do procedimento arbitral já iniciado pela EIG contra Maverick e Lion, dentre outras 
partes, como forma de implementar a deliberação tomada na AGE de 30.01.2018, no 
sentido de a Cia cobrar, judicial ou arbitralmente, os valores inadimplidos pela sócia 
Maverick; (ii) Proibição à administração de propor ou aceitar qualquer acordo com a 
Maverick, que não o pagamento integral dos valores inadimplidos, sem aprovação 
prévia e expressa dos acionistas não conflitados em deliberação tomada em assem-
bleia; (iii) Aprovação desde logo do reembolso integral, pela Cia à acionista EIG, dos 
custos e despesas incorridos pela EIG, no benefício da Cia e de todos os seus acio-
nistas não conflitados, no ajuizamento da Medida Cautelar e condução do respectivo 
procedimento arbitral, incluindo, sem limitação de outras despesas que venham ainda 
a ser incorridas e devidamente comprovadas até o final do procedimento, conforme 
especificado em notificação apresentada pela EIG e à disposição dos acionistas; (iv) O 
início de processo judicial ou arbitral para responsabilização do Sr. Luiz Claudio Alves 
(Presidente do Conselho de Administração), da Sra. Patricia Coelho (CEO e membro 
do Conselho de Administração) e do Sr. Gustavo Barbeito (CIO/IRO), por violação de 
seus deveres fiduciários, dentre eles o de defender a integralização do capital social 
no melhor interesse da Cia e não no interesse conflitante de seus acionistas controla-
dores, e pelas razões apresentadas na notificação enviada pela EIG à Cia; (v) Se não 
aprovado o ajuizamento de ação de responsabilidade na forma do item iv, o que impli-
caria a remoção automática dos referidos administradores, então que seja deliberada 
a destituição de tais conselheiros, Sr. Luiz Claudio Alves, a Sra. Patricia Coelho, por es-
tarem ambos em situação manifestamente conflitada com os interesses da Cia; Tendo 
em vista solicitação apresentada pelo acionista EIG na notificação entregue à Compa-
nhia em 06.02.2018, mencionada acima, e notificação apresentada à Companhia pela 
Lion Investimentos S.A.: (vi) Em caso de aprovação dos itens (iv) ou (v) acima, eleição 
dos seguintes membros do Conselho de Administração: (a) por indicação do acionista 
EIG, dos Srs. Marcel Abe e Gabriel Meira; ou (b) por indicação da acionista Lion, os 
Srs. Elias Nigri e Frank Holder. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para comprovar 
a qualidade de acionista e participar da Assembleia, os acionistas deverão exibir do-
cumento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações 
de emissão da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela enti-
dade de custódia das ações, e poderão ser representados por mandatários, observa-
das as restrições legais, devendo, nesse caso, ser apresentado também o respectivo 
instrumento de mandato. A Cia recomenda que os acionistas enviem, com até 48 hs 
de antecedência da realização da Assembleia, os documentos de comprovação da 
qualidade de acionista e de representação, incluindo procurações, se for o caso, bem 
como cópia do comprovante de depósito das ações de emissão da Cia emitido pela 
instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações com antece-
dência máxima de 2 dias úteis da data de realização da Assembleia, remetendo-os via 
fac-símile para o número +55 (21) 2538-4900, em atenção à Diretoria de Relação com 
Investidores, ou por e-mail para ri@mlog.com.br. Não obstante o acima, os acionistas 
que comparecerem à Assembleia munidos dos documentos mencionados acima até 
o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia poderão participar e votar na 
Assembleia, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. Encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Cia, no seu site de Relações com Inves-
tidores (http://www.ri.mlog.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos documentos a 
serem discutidos na Assembleia, incluindo aqueles exigidos pela ICVM 481/09. Nos 
termos do artigo 4º da Instrução CVM 481, de 17.12.2009, o percentual mínimo de 
participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo 
de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho é de 5%. RJ, 14.02. 2018. Luiz 
Claudio Alves. Presidente do Conselho de Administração.

CHILON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 20.609.958/0001-91 - NIRE 33300312617

Edital de Convocação. Convoca seus acionistas para AGE que será 
realizada no dia 01/03/2018 as 11:00 horas na Av. Almirante Barroso nº 63 -  
sala 1811, Centro, RJ, para deliberar sobre redução do capital social da 
Sociedade ocorrida em 2016 e redistribuição de valores.

VOTORANTIM SIDERURGIA S.A.
CNPJ.MF. nº 60.892.403/0001-14 - NIRE 33.3.0029068-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 09 de Fevereiro de 2018 

1. Data, Horário e Local - Dia 09 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, 
na sede social da Companhia localizada na Avenida Francisco Fortes 
Filho, nº 242 - Sala A, bairro Jardim Aliança, CEP 27525-598, Resende/
RJ (“Companhia”). 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença 
da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do 
Art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. 3. Presença - Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente - Sergio 
Augusto Malacrida Junior, Presidente e, Tatiana Bacchi Eguchi Anderson, 
Secretária. 5. Ordem do Dia - O Presidente declarou que o objeto da 
presente Assembleia Geral Extraordinária compreende a deliberação, 
por parte das Acionistas, da seguinte ordem do dia: (a) a redução 
desproporcional do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo, 
conforme o disposto nos Artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76 (Lei das 
S/A); (b) a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia; e (c) autorização aos administradores da Companhia para 
praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações 
acima propostas. 6. Deliberações - As Acionistas presentes aprovaram, 
por unanimidade e sem ressalvas: (a) a redução desproporcional do capital 
social da Companhia e o pagamento do preço correspondente à acionista 
Votorantim S.A., mantendo-se inalterada a posição acionária da acionista 
VP Gestão Ltda., de acordo com os seguintes termos e condições:  
(i) Justificativa: a redução do capital social da Companhia se dá com base 
no disposto nos Artigos 173 e 174 da Lei das S/A, por ser considerado 
excessivo para a consecução do seu objeto social; (ii) Montante do 
capital a ser reduzido: R$ 354.869.337,90 (trezentos e cinquenta e quatro 
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e 
noventa centavos), com o cancelamento de 33.110 (trinta e três mil cento 
e dez) quotas sociais, passando o capital social da Companhia dos atuais 
R$ 2.963.081.314,28 (dois bilhões, novecentos e sessenta e três milhões, 
oitenta e um mil, trezentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) para 
o valor de R$ 2.608.211.976,38 (dois bilhões, seiscentos e oito milhões, 
duzentos e onze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito 
centavos); (iii) Valor das ações pós redução: o valor patrimonial de cada 
ação da Companhia passará a ser de R$ 10.717,89 (dez mil, setecentos 
e dezessete reais e oitenta e nove centavos) por ação após efetivada a 
redução; (iv) Efetividade da Redução de Capital: em atendimento ao 
disposto no Artigo 174 da Lei das S/A’s, a redução do capital social da 
Companhia ora aprovada somente será efetiva após transcorrido o prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação desta ata e diante 
da inexistência de oposição de credores quirografários; (v) Pagamento: 
a Companhia efetuará o pagamento à acionista Votorantim S.A., tão logo 
sejam realizados todos os trâmites legais e de registro; (b) em virtude da 
deliberação acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará 
a vigorar, uma vez que a redução de capital social ora deliberada se torne 
efetiva, conforme os termos do item “(iv)” acima, com a nova redação a 
seguir: “O capital social é R$ 2.608.211.976,38 (dois bilhões, seiscentos 
e oito milhões, duzentos e onze mil, novecentos e setenta e seis reais e 
trinta e oito centavos), dividido em 174.609 (cento e setenta e quatro mil, 
seiscentas e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, obrigatoriamente 
nominativas; e (c) que os administradores da Companhia pratiquem todos 
os atos necessários para a efetivação das deliberações acima propostas.  
7. Observações Finais - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra 
a todos os presentes e, ninguém se manifestando, foram encerrados os 
trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos 
os presentes assinada. Presidente da Mesa: Sergio Augusto Malacrida 
Junior; Secretária da Mesa: Tatiana Bacchi Eguchi Anderson; Acionistas: 
Votorantim S.A. representada por João Henrique Batista de Souza 
Schmidt e Luiz Marcelo Pinheiro Fins e VP Gestão Ltda. representada 
por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Luiz Aparecido Caruso 
Neto. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da 
Companhia. São Paulo, 09 de fevereiro de 2018. Sergio Augusto Malacrida 
Junior - Presidente.

Estação Riocentro registrou 123,6 mm entre 0h e 1h 
de quinta-feira, o maior desde início da série histórica

Capital tem maior volume 
de chuvas em uma hora

O temporal que caiu na 
noite de quarta-feira 
e a madrugada de on-
tem no Rio de Janei-

ro estabeleceu um novo recor-
de de volume de chuva em uma 
hora, de acordo com o serviço 
meteorológico Alerta Rio, liga-
do à prefeitura.

Segundo o Centro de Ope-
rações da Prefeitura do Rio 
de Janeiro, a estação Barra 
da Tijuca/Riocentro registrou 
123,6 milímetros (mm) de chuva 
entre 0h e 1h de ontem, o maior 
volume já constado desde 1997, 
quando o Alerta Rio começou a 
armazenar os dados.

O recorde anterior, de 116,2 
mm, foi registrado em Campo 
Grande, também na zona oeste, 
em 19 de março de 2000. Em 
toda a cidade, choveu 75% do 
esperado para o mês de feve-
reiro. Na Barra/Riocentro, a 
chuva chegou a 126% do espe-
rado. Em Jacarepaguá, até as 2h 
de ontem já havia chovido 150% 
da expectativa para fevereiro.

As chuvas fortes causaram 
alagamentos, desmoronamen-
tos e quatro mortes na cidade. 
A enxurrada prejudicou o trans-
porte público e causou conges-
tionamentos em vias expressas 
ontem.

Durante a madrugada, a 

cidade chegou a entrar em Está-
gio de Crise, o mais intenso em 
uma escala de três níveis. O 
alerta foi reduzido para Está-
gio de Atenção.

A Subsecretaria de Proteção 
e Defesa Civil do município de 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, informou que, após 
chuva e vento forte que atin-
giram a cidade na madrugada 
de ontem, 27 árvores caíram 
na cidade, mas sem vítimas. As 
ocorrências foram repassadas 
para o Corpo de Bombeiros. 
Foi registrada queda de muro 
em residência no bairro Jardim 
Guandu. O local foi interdi-
tado preventivamente ainda na 
madrugada. Não houve vítimas 
e uma equipe da Defesa Civil 
fez vistoria técnica no local.

Segundo a subsecretaria, o 
centro de operações não rece-
beu chamadas de alagamen-
tos e inundações. Há registro 
somente de pontos de alaga-
mento no Condomínio da Mari-
nha, em Comendador Soares, 
por deficiência na drenagem 
do próprio empreendimento. 
Não houve demandas também 
de inundações de distritos de 
Nova Iguaçu para a Defesa Civil 
do Estado.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) registrou 

ventos de até 92 quilômetros por 
hora na estação de Santa Cruz, 
que é utilizada como parâmetro 
para Nova Iguaçu. Não há pre-
visão de chuva significativa para 
as próximas horas na cidade. 
A subsecretaria recomenda aos 
cidadãos que em caso de emer-
gência, liguem para os números 
199 ou 3779-0660.

Equipes da Empresa de Lim-
peza Urbana estão nas ruas da 
cidade efetuando a limpeza e o 
recolhimento de resíduos.

Por causas das chuvas, uma 
criança morreu devido ao desa-
bamento em uma casa em Cas-
cadura, na zona norte da cidade 
do Rio de Janeiro. O menino, 
cuja idade não foi informada 
pelo Corpo de Bombeiros, foi 
levado para o Hospital Esta-
dual Carlos Chagas, em Mare-
chal Hermes, mas não resistiu 
aos ferimentos.

Ele foi a quarta pessoa que 
morreu por causa das chuvas 
desta madrugada na cidade do 
Rio. Além dele, um homem de 54 
anos e uma mulher de 62 anos 
também morreram em um desa-
bamento de casa, no bairro de 
Quintino, na zona norte.

Um policial militar de 48 
anos foi morto em Realengo, 
quando uma árvore caiu sobre 
o carro em que a vítima estava.
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União acerta 
R$ 118,95 mi 
de dívidas em 
atraso do Rio

Em meio às dificuldades 
financeiras do Rio de Janeiro, 
a União precisou arcar com 
o pagamento de R$ 118,95 
milhões de dívidas em atraso 
do Estado em janeiro. O 
número, referente a opera-
ções de crédito, consta do 
Relatório de Garantias Hon-
radas pela União, divulgado 
ontem pelo Tesouro Nacional.

Além do Estado do Rio, 
a União pagou dívidas de R$ 
8,42 milhões do Estado de 
Roraima e de R$ 2,18 milhões 
do município de Natal (RN). 
A soma das dívidas pagas dos 
entes subnacionais em janeiro 
é de R$ 129,55 milhões.

Com o valor de janeiro, o 
montante de garantias honra-
das pelo Tesouro desde 2016 
chegou a R$ 6,57 bilhões, 
sendo R$ 6,34 bilhões ape-
nas em dívidas do governo 
fluminense.  O Rio de Janeiro 
teve seu plano de recuperação 
fiscal homologado no início de 
setembro de 2017. Pelas regras 
do regime, o Estado pode dei-
xar de pagar sua dívida com a 
União por três anos. 

Durante igual período, 
o Tesouro Nacional banca 
seus débitos junto a bancos 
e instituições multilaterais, 
e a conta é paga posterior-
mente pelo Estado em par-
celas crescentes, com corre-
ção e juros.

JANEIRO ���������
SAÚDE PÚBLICA ������������������������������������

Temporal causa caos em 
três hospitais e Fundão 
suspende até cirurgias

Três hospitais do Rio de 
Janeiro foram prejudicados pelo 
temporal que atingiu a cidade na 
madrugada de ontem. O Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), conhe-
cido como Hospital do Fundão, 
suspendeu as cirurgias marcadas 
para ontem, devido à mudança na 
rotina das pessoas decorrente dos 
estragos provocados pela forte 
chuva das últimas horas. A asses-
soria do hospital informou que as 
cirurgias e internações eletivas 
foram suspensas até que a situ-
ação seja restabelecida.

De acordo com o Centro de 
Operações da prefeitura do Rio, 
em nove horas, choveu no Rio 
de Janeiro 75% do esperado para 
todo o mês de fevereiro. A cidade 
ficou mais de cinco horas em está-
gio de crise devido à chuva forte, 
acompanhada de vento e raios.

A Ilha do Governador, bem 
como a Ilha do Fundão, onde 
fica o hospital, foram os locais 
mais atingidos pela tempestade. 
No Hospital do Fundão, o Cen-
tro de Tratamento Intensivo (CTI 
) e uma enfermaria  foram trans-
feridas para outras áreas da uni-
dade, com a finalidade de man-
ter a segurança e o atendimento 
aos pacientes.

Apesar das oscilações do for-
necimento de energia, o gera-
dor do hospital está funcionando 
sem comprometer a rotina. Esta-
vam agendados 422 atendimen-
tos ambulatoriais para ontem e 
353 para hoje. “A direção-geral 
do hospital tem envidado todos 
os esforços para manter as ati-
vidades do hospital – centro de 
excelência em ensino, pesquisa 
e extensão – que possui 293 lei-
tos ativos, faz uma média de 2 
mil atendimentos e 497 cirur-
gias por mês”.

A direção do Hospital Muni-
cipal Lourenço Jorge, na Barra 
da Tijuca, informou que, devido 

à forte chuva na madrugada de 
ontem, a unidade sofreu com a 
falta de energia e precisou acio-
nar os geradores para garantir 
a assistência aos pacientes. O 
fornecimento de energia elétrica 
do hospital já foi restabelecido. 
Apesar dos problemas provoca-
dos pelo temporal, o hospital não 
interrompeu o atendimento aos 
pacientes.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que “devido ao 
grande volume de água da chuva, 
também houve pontos de infiltra-
ção no setor da emergência e, pre-
ventivamente, alguns pacientes 
foram transferidos para outros 
setores, mas sem paralisar os ser-
viços na unidade”.

O Hospital Estadual Getú-
lio Vargas, no bairro da Penha, 
teve os corredores da unidade 
de saúde alagados após o tem-
poral, mas a situação já está nor-
malizada.

De acordo com o Centro 
de Operações Rio, o temporal 
também deixou a Estrada do 
Magarça, em Campo Grande, 
na zona oeste da cidade, total-
mente alagada. A água ainda 
não escoou. Na Avenida Edgar 
Romero, em Madureira, desceu 
muita água dos morros da Serri-
nha e do Cajueiro e a pista está 
com bastante lama.

Equipes da Companhia 
de Limpeza Urbana do Rio 
(Comlurb) trabalham para retirar 
a lama da via, por onde passam 
os ônibus do corredor expresso 
BRT Transcarioca, que liga os 
bairros da Ilha do Governador 
à Barra da Tijuca. Os motoris-
tas têm de reduzir a velocidade 
para passar pelo trecho.

A Estrada Grajaú-Jacarepa-
guá foi liberada pelo Corpo de 
Bombeiros pouco depois das 
10h. A estrada havia sido inter-
ditada nos dois sentidos durante 
a madrugada, devido à queda de 
uma árvore.
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Ciclovia é interditada 
após trecho entre Barra 
e São Conrado afundar

O temporal  que atingiu na 
madrugada de ontem a cidade 
do Rio de Janeiro provocou o 
fechamento da Ciclovia Tim 
Maia, no trecho entre a Barra 
da Tijuca e São Conrado, devido 
ao afundamento de parte da pista, 
onde uma cratera de cerca de dez 
metros se abriu ao lado da Auto-
estrada Lagoa-Barra, na zona sul 
da cidade.

Segundo a Defesa Civil do 
município, técnicos do órgão e 
guardas municipais estão no local 
para evitar a aproximação de pes-
soas do local do afundamento. 
Não há registro de feridos.

Em abril de 2016, um trecho 
suspenso da ciclovia desabou ao 
ser atingido por ondas durante 
forte ressaca no mar, matando 
duas pessoas.

Durante a noite e a madru-
gada, foram acionadas 77 sirenes 
em 44 comunidades, de forma 
preventiva, por causa das fortes 
chuvas. As comunidades inte-
gram as regiões de Jacarepaguá, 
Grande Tijuca e Zona Norte. 
Segundo o Centro de Operações 
Rio (COR), os moradores recebe-
ram orientação de agentes comu-
nitários e da Defesa Civil Muni-
cipal para se deslocarem até os 
pontos de apoio.

“Os equipamentos são acio-
nados a partir do registro de 55 
mm de chuva, no período de 
uma hora, o que pode deixar a 
encosta vulnerável a deslizamen-
tos. Mesmo antes do toque das 
sirenes, as lideranças comunitá-
rias treinadas pela Defesa Civil 
já haviam informado os morado-
res sobre a possibilidade de eva-
cuação”, informou o centro de 
operações.

As sirenes foram instaladas 
após mapeamento feito pela Fun-
dação Instituto Geotécnica – a 
Geo Rio – que identificou os pon-
tos de alto risco de deslizamen-
tos nas comunidades.

O Centro de Operações Rio 
informou que o temporal impac-
tou, principalmente, bairros das 
zonas Norte e Oeste do Rio. Em 
Jacarepaguá, entre as 17h e as 
2h de ontem choveu quase 150% 
da média esperada para todo o 
mês de fevereiro. Nas regiões da 
Barra/Riocentro e de Piedade, 
a precipitação foi equivalente a 
126% da média de fevereiro. A 
média, na cidade, foi de 75% do 
esperado para o mês.

Segundo a Subsecretaria 
de Defesa Civil, que integra a 
estrutura da Secretaria de Ordem 
Púbica (Seop), até as 10h30 de 
ontem, foram registradas 345 
ocorrências. A Guarda Munici-
pal, que é parte da Seop, atuou 
com 400 agentes para minimizar 
os transtornos causados por ala-
gamentos, bolsões de água, que-
das de árvores e outros bloqueios 
em vias, além de semáforos apa-
gados por falta de energia.

Técnicos foram para o Com-
plexo do Alemão verificar a situ-
ação, já que houve informação 
de várias casas danificadas pelas 
chuvas. Segundo balanço divul-
gado no fim da manhã, a prefei-
tura ainda acompanha 19 ocor-
rências de quedas de árvore, 
quatro interdições por bolsão 
de água, um deslizamento de 
muro em Piedade, uma queda 
de muro em Cascadura e duas 
quedas de poste, sendo uma na 
Ilha do Governador e a outra em 
Vila Valqueire.


