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Alívio no Mengão. Livres de lesão, 
Arrascaeta e Gabigol participam de 
treino, no Ninho do Urubu, e vão para a 
decisão contra o Internacional, domingo, 
na penúltima rodada do Brasileiro. P. 4 e 5
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Joia alvinegra se 
valoriza em meio ao 
caos no Botafogo
Mesmo com o time rebaixado, Matheus Nascimento já tem valor 
equivalente a de atletas experientes, como Marinho e Vargas

J
oia das categorias de base 
do Botafogo, o jovem Ma-
theus Nascimento já tem 

o nome especulado fora do 
clube. De acordo com o site 
‘Transfermarket’, especiali-
zado em valores de mercado 
no futebol, o atleta de 16 anos 
está avaliado em R$ 19,5 mi-
lhões. Apesar da pouca idade, 
o atacante é o jogador mais 
caro do elenco alvinegro.

Matheus Nascimento co-
meçou a figurar mais na equi-
pe profissional do Botafogo 
nesta temporada, principal-
mente nas últimas rodadas 
do Campeonato Brasileiro, já 
com o rebaixamento decre-
tado. O atacante já tem valor 
de mercado igual a de atletas 
carimbados como Marinho, 
do Santos, Eduardo Vargas, 
do Atlético-MG, e Luan, do 
Corinthians.

JONATHAN NA MIRA

De olho na próxima tempo-
rada, a diretoria está inte-
ressada na contratação do 
lateral-direito Jonathan, do 
Coritiba, cujo contrato vai até 
o fim do mês. Ele vem sendo 
titular com o técnico Gusta-
vo Morínigo e iniciou 13 par-
tidas no Brasileiro. O Coxa 

aguarda o lateral decidir se 
aceita ou não um acordo com 
o Botafogo para analisar uma 
renovação.

Em relação ao zagueiro 
Kanu, após ter rejeitado a 
oferta do São Paulo de R$ 3,2 
milhões por 60% dos seus di-
reitos econômicos, o Glorio-
so teria enviado uma contra-
proposta no valor de R$ 6 mi-
lhões e também estuda nomes 
do elenco paulista que podem 
ser envolvidos em uma possí-
vel troca. O valor considerado 
alto pelos paulistas deu uma 
“esfriada” no negócio, mas 

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo

Matheus 
Nascimento 

tem se 
destacado 

nas últimas 
rodadas do 

Brasileiro

uma alternativa seria que a 
transação não envolvesse ape-
nas valores, mas algum atleta 
em troca. Nenhum nome te-
ria sido oferecido pelo clube 
paulista.

O Botafogo já havia rejei-
tado uma proposta do Cruz 
Azul, do México, e faz jogo 
duro para valorizar Kanu. O 
zagueiro, de 23 anos, é um 
dos principais jogadores do 
atual elenco alvinegro. Cria 
da base de General Severia-
no, ele entrou em campo em 
49 jogos na atual temporada 
pelo Glorioso.

A diretoria fez uma 
contraproposta 
ao São Paulo para 
negociar Kanu:  
R$ 6 milhões
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Fluminense

Fluzão celebra recorde no Brasileiro
Tricolor ficou 452 minutos sem ser vazado na competição, superando marca do clube registrada em 2007

Q
uando Vina marcou, de 
pênalti, o gol de honra 
do Ceará na vitória (3 a 

1) do Fluminense, quebrou 
uma marca do Tricolor de 
452 minutos sem sofrer gol 
no Campeonato Brasileiro. 
Mesmo assim, o time do téc-
nico Marcão teve o que come-
morar. Afinal, quebrou o seu 
recorde de tempo sem ser va-
zado na competição desde a 
criação dos pontos corridos. 

O Fluminense fez questão 
de exaltar, nas redes sociais, 
este feito. Em especial Marcos 
Felipe, Calegari, Luccas Claro, 
Nino, Matheus Ferraz e Egí-
dio, que jogaram no sistema 
defensivo nesse período.

Invicto há sete rodadas, o 
Fluminense chegou a ficar 
quatro jogos seguidos sem 
ser vazado (Botafogo, Goiás, 
Bahia, Atlético-MG). Antes 
do Ceará, o último gol sofrido 
fora no 3 a 3 com o Coritiba. 
Com os 452 minutos, a equipe 
de Marcão superou o time de 
2007, que ficou 438 minutos e 
também quatro partidas con-
secutivas zerado.

Foram 452 minutos sem 
levar um gol. marca impres-
sionante e que também não 
deixa de ser surpreendente, 
levando-se em consideração 
o retrospecto anterior. O Flu-
minense tinha sofrido gols em 
todos os cinco jogos sob o co-
mando de Marcão. E vinha de 
um 3 a 3 com o Coritiba e de 
uma derrota por 5 a 0 para o 
Corinthians, no ápice de um 
problema grave no sistema 
defensivo, que permitia aos 
adversários chegarem à área 
com muita facilidade. 

Entretanto, após muita 
pressão, Marcão fez algumas 
mudanças táticas e na esca-
lação que mudaram o pano-
rama. Além de ter diminuí-
do a distância entre as linhas 

Marcão ajustou 

o sistema 

defensivo, após 

o time sofrer 

muitos gols 

quando ele 

voltou ao Flu

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

de marcação, optou por uma 
dupla de volantes mais leve, 
com Martinelli e Yago. Além 
disso, apostou no retorno de 
Egídio na lateral, com Luccas 
Claro ajudando na marcação 
naquele certo, graças ao re-
torno de Nino, após lesão.

Bem na defesa,o Fluminen-

se espera se manter forte no 
ataque. Desfalque contra o 
Ceará, Fred pode retornar ao 
time contra o Santos, domin-
go, na Vila Belmiro. De acor-
do com informações do portal 
“globoesporte.com”, o ídolo 
tricolor evoluiu bem com ses-
sões de fisioterapia durante o 

Carnaval após sofrer um ede-
ma na coxa apontado por exa-
me realizado na última sex-
ta-feira. A precaução de Fred 
ao sair de campo ao sentir o 
incômodo na partida contra 
o Atlético-MG pode ter sido 
diferencial para o não agra-
vamento do problema.

Em franca 
recuperação 
de lesão na 
coxa, Fred 
tem grandes 
cha nces de 
voltar ao time 
titular na par-
tida contra o 
Santos 
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Flamengo

Livre das dores 

no joelho, 

Gabigol finaliza 

durante o 

treino no Ninho 

do Urubu 

Gabigol e Arrascaeta vão 
para a decisão de domingo
Jogadores treinam normalmente com o grupo, e, livres de lesão, estão garantidos no duelo contra o Inter

A
lívio para a Nação ru-
bro-negra. O atacante 
Gabigol e o meia Arras-

caeta participaram sem pro-
blemas do treinamento do 
Flamengo, ontem, no Ninho 
do Urubu, e estão à disposi-
ção do técnico Rogério Ceni 
para a decisiva partida con-
tra o Internacional, no pró-
ximo domingo, no Maracanã, 
pela 37ª e penúltima rodada 
do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores já ha-
viam se reapresentado bem 
na terça-feira, quando rea-
lizaram um trabalho rege-
nerativo no CT rubro-negro, 
mas a ida ao treino de ontem 
serviu para dirimir qualquer 
dúvida em relação à presença 
da dupla na partida contra o 
líder do Brasileiro.  

Gabigol e Arrascaeta dei-
xaram o jogo contra o Corin-
thians, no último domingo, 
queixando-se de dores: o ata-
cante no joelho, e o meia, no 
tornozelo. Ainda na coletiva 
após a partida, o técnico Ro-
gério Ceni mostrou otimismo 
e disse acreditar que os teria 
à disposição já no treino de 
ontem.

Sem problemas com a du-
pla, a tendência é que o trei-
nador repita, diante do In-
ternacional, a escalação da 
vitória por 2 a 1 sobre o Co-
rinthians: Hugo, Isla, Willian 
Arão, Rodrigo Caio e Filipe 
Luís; Diego, Gérson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol. O Co-
lorado lidera o Brasileiro 
com um ponto a mais que o 
Rubro-Negro.
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Flamengo

 N O Brasileirão se encaminha para 
o fim e a briga pelo título está acir-
rada. Separados por um ponto, 
o vice-líder Flamengo enfrenta o 
líder Internacional, domingo, em 
partida pode decidir o campeona-
to e, em caso de vitória, dar o título 
aos gaúchos. Dos personagens en-
volvidos no confronto, um dos que 
chama atenção é o volante Willian 
Arão, que vem sido improvisado 
na zaga. Em entrevista ao canal 
TNT Sports, ele falou sobre o jogo 
e o momento que está vivendo.

“Estou tranquilo. Eu jogo no 
Flamengo, estou habituado a 
grandes jogos. Eu me sinto honra-
do de poder participar de um jogo 

desse. Espero que a semana corra 
tudo bem, que não haja nenhuma 
lesão nos times, que seja um gran-
de espetáculo e que vença o me-
lhor - que seja nós no final”, disse.

Arão é o jogador que está a 
mais tempo no elenco profissio-
nal do Flamengo, desde 2016. 
Passou por altos e baixos, e vinha 
se destacando pela regularidade 
como volante. Com a chegada de 
Rogério Ceni, os torcedores passa-
ram a conhecer uma nova face do 
camisa 5, a de zagueiro. Para Arão, 
a mudança não tem incomodado.

“Eu sou volante de origem, mas 
estou de zagueiro no momento. O 
Rogério pediu para que eu pudesse 

desempenhar a função, ele achou 
que eu fui bem e que as minhas ca-
racterísticas ajudam mais o estilo 
de jogo dele. Tenho prazer em aju-
dar a equipe do Flamengo. Aonde 
quer que me coloquem, eu vou dar 
o meu melhor”, afirmou.

Arão ainda falou sobre a queda 
de produção do time após con-
quistar títulos. Para ele, as trocas 
de treinadores foram determi-
nantes: “É difícil quando se tem 
um time encaixado e vem um trei-
nador que muda a maneira de 
enxergar o jogo. Do Jesus para o 
Dome era diferente. A gente per-
deu muita coisa que o Jesus tinha 
deixado de ensinamento. Depois, 
veio o Rogério com uma meto-
dologia similar a dele. É natural 
oscilar. Mas nem por isso a gente 
vai deixar de ganhar”.

ARÃO PEDE TRANQUILIDADE: 
‘HABITUADO A GRANDES JOGOS’

Willian Arão disse estar acostumado à pressão de grandes jogos e de decisões vestindo a camisa do Flamengo 

FOTOS ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

36ª RODADA  /SÁBADO
Goiás 2 x 0 Botafogo Serrinha

Santos 2 x 0 Coritiba Vila Belmiro

Atlético-MG 1 x 1 Bahia Mineirão

Flamengo 2 x 1 Corinthians Maracanã

Vasco 0 x 2 Internacional São Januário

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Allianz Parque

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Arena da Baixada

Grêmio 1 x 2 São Paulo Arena do Grêmio

Ceará 1 x 3 Fluminense Castelão

Sport 0 x 0 Bragantino Ilha do Retiro

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / ONTEM
Santos 1 x 0 Corinthians Vila Belmiro

Coritiba 1 x 0 Palmeiras Couto Pereira

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 69 36 20 9 7 60 33 27 63,9%
 2º Flamengo 68 36 20 8 8 65 45 20 63,0%
 3º Atlético-MG 62 36 18 8 10 59 43 16 57,4%
 4º São Paulo 62 35 17 11 7 56 38 18 59,0%
 5º Fluminense 60 36 17 9 10 52 41 11 55,6%
 6º Palmeiras 56 35 15 11 9 49 33 16 53,3%
 7º Grêmio 56 36 13 17 6 52 39 13 51,9%
 8º Santos 53 36 14 11 11 51 48 3 49,1%
 9º Athletico-PR 50 36 14 8 14 36 35 1 46,3%
 10º Corinthians 49 36 13 10 13 45 45 0 45,4%
 11º Bragantino 49 36 12 13 11 49 40 9 45,4%
 12º Ceará 46 36 12 10 14 50 50 0 42,6%
 13º Atlético-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7 42,6%
 14º Sport 42 36 12 6 18 29 45 -16 38,9%
 15º Fortaleza 41 36 10 11 15 34 38 -4 38,0%
 16º Bahia 38 36 10 8 18 42 59 -17 35,2%
 17º Vasco 37 36 9 10 17 34 54 -20 34,3%
 18º Goiás 36 36 9 9 18 39 60 -21 33,3%
 19º Coritiba 31 36 7 10 19 30 49 -19 28,7%
 20º Botafogo 24 36 4 12 20 30 60 -30 22,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / HOJE
São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

37ª RODADA/ SÁBADO
Coritiba x Ceará 18h30 Couto Pereria

Fortaleza x Bahia 21h Castelão

37ª RODADA/DOMINGO
Flamengo x Internacional 16h Maracanã

Corinthians x Vasco 16h Neo Quimica Arena

Sport x Atlético-MG 16h Ilha do Retiro

Santos x Fluminense 18h15 Vila Belmiro

Grêmio x Athletico-PR 18h15 Arena do Grêmio

Goiás x Bragantino 20h30 Serrinha

37ª RODADA/SEGUNDA
Palmeiras x Atlético-GO 18h Allianz Parque

Botafogo x São Paulo  20h Nilton Santos

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
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Vasco

Após cumprir 

suspensão 

contra o Inter, 

Marcelo Alves 

deve voltar à 

zaga contra o 

Corinthians

Castan e Ricardo Graça 
disputam vaga no Vasco
Com Marcelo Alves à disposição, capitão cruzmaltino pode ser sacado contra o Timão

H
á cinco jogos sem vencer 
no Campeonato Brasi-
leiro, o Vasco intensifica 

a preparação para as duas úl-
timas derradeiras e decisivas 
rodadas para evitar o rebaixa-
mento para a Série B. A busca 
de Vanderlei Luxemburgo por 
ajustes parece interminável e 
o Cruzmaltino deve ter mu-
danças para enfrentar o Co-
rinthians, domingo, às 16h, na 
Neo Química Arena. 

Com Marcelo Alves à dis-
posição, após a suspensão 
cumprida na polêmica derro-
ta para o Internacional, existe 
uma dúvida sobre o compa-
nheiro de zaga: Leandro Cas-
tan ou Ricardo Graça. A fase 
do capitão cruzmaltino não 
é das melhores, assim como 
a maioria dos colegas. Mas a 
possível efetivação de Ricardo 
Graça como titular não deve 
ser a única mudança. 

A vertiginosa queda de ren-
dimento do argentino Leonar-
do Gil pode custar a vaga no 
domingo. Titular nos últimos 
dois jogos, Carlinhos é outro 
ameaçado por Andrey. Além 
de uma nova chance ao volan-
te revelado na Colina, Benítez 
voltaria ao meio de campo, 
mais fixo na armação. Barrado 
contra o Internacional, Yago 
Pikachu é outra opção para 
voltar a compor o ataque con-
tra o Corinthians. 

Em 17º lugar na tabela de 
classificação do Brasileiro, 
com 37 pontos, o Vasco não de-
pende mais de si para evitar a 
queda para a Série B, que seria 
a quarta em 12 anos. O risco 
calculado de rebaixamento é 
de 73%, segundo o matemático 
Tristão Garcia. 

O time, inclusive, terá que 
conseguir resultados diferen-
tes do primeiro turno contra 
Corinthians e Goiás, contra 
quem somou apenas um ponto 
- perdeu para o clube paulista, 
em São Januário, e empatou 
com os goianos, fora de casa. 
Caso volte a somar apenas um 
ponto em seis possíveis, não 
ultrapassará o Bahia, nem que 
o Tricolor perca suas duas par-
tidas, e será rebaixado.

DIVULGAÇÃO

No primeiro 

turno, o Vasco 

perdeu para 

o Corinthians 

e empatou 

com o Goiás. 

Se repetir 

desempenho, 

será  

rebaixado
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 nFoi ontem, mas é sempre 
bom dar moral a quem nos 
deu alegrias. Adriano, mais 
conhecido como Imperador 
ou Didico, é um ícone não só 
do Flamengo, mas do futebol 
brasileiro no mundo. Não à 
toa recebeu a alcunha de “úni-
co” da Fifa e de “Animal” pelo 
sueco Ibrahimovic, do Milan. 
Uma canhota afiada, o sorriso 
no rosto e muito futebol. O que 
aconteceu fora de campo é o 
reflexo de tantos outros jovens. 
Hoje só quero parabenizar esse 
cara de bom coração!

PARABÉNS, 
IMPERADOR!

NOVOS CAPÍTULOS NA TELA

D
esde que a MP do Mandante perdeu a vali-

dade, a discussão sobre direitos autorais no 

Brasil foi jogada para escanteio, principal-

mente com a reta final das competições. Mas, já 

no primeiro semestre de 2021, podemos ter novi-

dades. O presidente Jair Bolsonaro trabalha nos 

bastidores para publicar, nos próximos dias, uma 

nova versão da MP do Mandante. O intuito é reto-

mar a discussão sobre os direitos de transmissão 

no futebol brasileiro, principalmente agora que, 

dia após dia, as coisas estão se acertando no mer-

cado financeiro. Há quem afirme que Bolsonaro 

já assinou o documento na última quinta-feira 

e aguardava o fim do período de Carnaval para 

publicá-lo no Diário Oficial da União. O próximo 

passo após a publicação seria tornar a MP uma lei 

pelos próximos 180 dias. Ver as baixas quantias 

pagas por emissoras para transmitirem grandes 

eventos tem me incomodado também. O futebol 

brasileiro é um produto que precisa cada vez mais 

ser valorizado. Passou da hora!

 n Gabriel Barbosa, o Ga-
bigol,  postou recente-
mente uma foto ao lado 
do baixinho e craque So-
teldo (foto), do Santos, 
algo que animou e mui-
to a vida dos torcedores 
rubro-negros nos últimos 
dias. E nos corredores da 
Gávea já se fala que o ve-
nezuelano é o nome for-
te para o time do técnico 
Rogério Ceni na próxima 
temporada. Vamos ser 
sinceros? Cairia como 
uma luva. Joga muito!

CAIRIA MUITO BEM 
NO FLAMENGO

REFORÇOS PARA A RETA FINAL

 nFred e Paulo Henrique Gan-
so estão em fase final de recu-
peração no Fluminense. Em 
outros tempos, se imaginaria 
o ganho técnico (que continua 
existindo), mas, faltando dois 
jogos para o Flu no Brasilei-
rão, sinto que esses dois vão 

ajudar mais fora de campo do 
que dentro dele. Têm expe-
riência, bagagem e sabem o 
que é passar por uma pressão 
absoluta. O futebol não é só o 
que acontece dentro de cam-
po. A mentalidade dos dois vai 
ser essencial.

Nova Iguaçu x 
Cabofriense: 
decisão à vista  
Clubes se enfrentam na última rodada 
para definir quem irá à elite do Carioca 

F
icou para a última roda-
da a definição do 12º re-
presentante do Campeo-

nato Carioca. Com as vitórias 
de Nova Iguaçu e Cabofriense 
ontem, o confronto direto en-
tre os dois, sábado, às 15h30, 
em xxx, definirá o vencedor 
da Seletiva e único classifi-
cado, que será o adversário 
do Flamengo na estreia da 
Taça Guanabara, dia 3 ou 4 
de março, no Maracanã.

Líder com 22 pontos, o 
Nova Iguaçu só precisa de 
um empate para garantir a 
vaga. Nesta quarta, a equi-
pe da Baixada Fluminense 
entrou em campo podendo 
se classificar. Entretanto, a 
vitória fora de casa por 3 a 
1 sobre o Americano não foi 
suficiente. Isso porque a Ca-
bofriense, segunda coloca-
da, com 20 pontos, derrotou 
em casa o Sampaio Corrêa 

Nova Iguaçu bateu o Americano e segue na luta pelo título da Seletiva 

ÚRSULA NERY/AGÊNCIA FERJ

por 2 a 1 e segue viva na 
busca pela vaga. A equipe 
tem a obrigação de vencer 
o Nova Iguaçu.

Na outra partida de on-
tem, o America empatou 
em 4 a 4 com o Fribur-
guense, que não venceu 
na seletiva. Os dois clu-
bes, assim como Sampaio 
Corrêa e Americano, terão 
de disputar a Segunda Di-
visão do Carioca em 2021, 
assim como quem termi-
nar em segundo lugar.

SELETIVA

CLASSIFICAÇÃO

 EQUIPE PONTOS

1º Nova Iguaçu 22

2º Cabofriense 20

3º Sampaio Corrêa 11

4º Americano 10

5º America 9

6º Friburguense 2

AFP

Bolsonaro deve publicar nova versão da MP do Mandante
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LIGA DOS CAMPEÕES

Porto e Dortmund largam na frente
Portugueses batem a Juventus e alemães passam pelo Sevilla. Vagas serão decididas no dia 9 de março

O 
Porto saiu na frente da 
Juventus na briga por 
uma vaga nas quartas de 

final da Liga dos Campeões. 
Com gols de Taremi e Marega, 
venceu por 2 a 1 (Chiesa des-
contou), ontem, no Estádio do 
Dragão, e jogará pelo empate 
ou derrota por um gol, desde 
que marque dois ou mais, o 
duelo marcado para o dia 9 de 
março, em Turim, para seguir 
na luta pelo título. 

O jogo nem havia começado 
direito e o Porto já estava fa-
zendo 1 a 0. A Juventus tentou 
trabalhar a bola no campo de 
defesa, mas após recuo fraco 
do meio-campista uruguaio 
Bentancur, Taremi dividiu 
com Szczesny e abriu o placar. 
No restante do primeiro tem-
po, a Juventus não conseguiu 
furar o forte sistema defensivo 
português. 

Na segunda etapa, com 
menos de um minuto, o Por-
to balançou a rede pela se-
gunda vez. Manafá fez bela 
jogada pela direita e tocou 
para Marega, que dominou e 
deslocou do goleiro Szczesny. 
Na reta final da partida, a Ju-
ventus conseguiu descontar 
com Chiesa. Rabiot fez joga-
da pela esquerda e cruzou na 
segunda trave. O camisa 22 
apareceu livre para diminuir 
a vantagem lusitana.

No outro jogo de ontem, 
o Sevilla recebeu, no Ramon 
Sanchez Pizjuan, o Borussia 
Dortmund, que levou a me-
lhor: vitória por 3 a 2, com 
dois gols de Haaland e um de 
Dahoud, enquanto o Sevilla 
marcou com Suso e De Jong.

Logo aos seis minutos, o Se-
villa fez 1 a 0, com Suso, que 
recebeu fora da área, fez um 
corte e chutou, contando com 
um desvio para tirar o goleiro 
Hitz. O Borussia Dortmund, 

Taremi é festejado por um companheiro após deixar o Porto em vantagem sobre a Juventus, no Estádio do Dragão: atuação convincente
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Borussia Dortmund e Sevilla fizeram jogo emocionante na Espanha

que encontrava dificuldades 
para furar a defesa do Sevil-
la, empatou aos 19 minutos. 
Haaland passou para Dahoud, 
que chutou de fora da área.

Em seguida, Haaland fi-
nalmente entrou em ação. 
Em sua primeira finalização, 
tabelou com Sancho para vi-
rar o placar. Antes do inter-
valo, o Borussia Dortmund 
conseguiu armar um contra-
-ataque com Marco Reus, que 
passou para Haaland marcar 
mais uma vez.

Na segunda etapa, as equi-
pes dividiram os destaques. 

Em certos momentos, o Borus-
sia criava chances de perigo, 
mas via o Sevilla respondendo 
às chances ofensivas, mesmo 
que ainda enfrentasse dificul-
dades. Foi em uma bola cruza-
da na área por uma cobrança 
de falta que Luuk de Jong di-
minuiu para os espanhóis.

No jogo de volta, dia 9 de 
março, na Alemanha, o Bo-
russia avança mesmo com 
derrota por 1 a 0 ou 2 a 1. O 
Sevilla precisa vencer por dois 
gols de diferença, ou por um, 
desde que marque quatro ou 
mais vezes.
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