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OPINIÃO
É hora de ouví-los

Durante o decorrer
desta semana, o Diário de
Ribeirão Pires realizou uma
sabatina com os candidatos
às prefeituras de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Foram cinco dias de entrevistas, sabatinando os candidatos com temas polêmicos
sobre suas vidas políticas.
Até o fechamento desta edição, ainda faltava um candidato para ser sabatinado,
Clesson, do PMB de RGS.
Atividades como estas são extremamente importantes, pois mostram se
o candidato está realmente
disposto e apto para governar a cidade e abre um caminho entre a população e os
possíveis prefeitos. Por conta disso, a equipe do Diário
de Ribeirão Pires arregaçou
as mangas e foi à luta para
elaborar uma sabatina com

qualidade.
Convidamos colegas jornalistas de outros veículos de comunicação para
dar peso à iniciativa, como
a Folha de Ribeirão Pires e
o Jornal Mais Notícias, que
somaram força de vontade
à nossa iniciativa, e juntos,
questionamos os principais
candidatos.
No entanto sempre
existe o lado negativo, como
é o caso da recusa do candidato à reeleição em Ribeirão Pires, Saulo Benevides
(PMDB), que afirmou que só
participaria do debate e sabatina, se fossem conduzidos por jornalistas de fora da
cidade. No entanto realizamos e transmissão mesmo
sem a presença do candidato, que posteriormente voltou atrás em relação ao debate e confirmou presença.

Ponto positivo, Saulo! Gostei
de ver.
Já o candidato do
PT de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira,
confirmou presença e reconfirmou horas antes do horário
marcado para entrevista ao
vivo. No entanto, Claudinho,
deu um gelo nos jornalistas,
que em pleno feriado aguardavam pelo petista, e não
compareceu ao estúdio do
DiárioRP. Uma pena, pois o
candidato perdeu a oportunidade de responder as perguntas que foram feitas pela
própria população de Rio
Grande da Serra. Uma derrota para a democracia. Para
assistir todas as entrevistas,
acesse nosso site criado especialmente para às eleições
deste ano:
w w w. D i a r i o r p . c o m . b r /
eleicoes2016
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Foto Denúncia
Moradores do Centro
Alto de Ribeirão Pires
reclamam dos buracos
nas vias da região. A
Rua Gomes Leal, por
exemplo, possui falhas
em toda a sua extensão.
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RP sedia 1ª Mostra de Fotografia do ABC ANUNCIE NO DIÁRIO!
Divulgação

Por Ygor Andrade

Entre os dias 19 e 25
de setembro, a sede do Centro de Exposições e História
que homenageia Ricardo Valeriano Nardelli em Ribeirão
Pires, receberá uma inédita
mostra cultural de fotografia que recebe o título de 1ª
Mostra Fotográfica: Olhares
do Grande ABC. Depois de
Ribeirão Pires, a mostra pas-

sará por todas as outras Sete
Cidades do Grande ABC
A iniciativa é da Secretaria de Meio Ambiente
que foi a responsável por
selecionar os oito fotógrafos
expositores para este primeiro projeto. Entre eles estão:
Pedro Ladeira e João Paulo
Cerezoli de Ribeirão Pires;
André Caparroz, Luana Lorenço, Israel Lopes, Ailton
Castro, Marco Arroyo e Jéssi-

ca Mantovani, todos fotógrafos do ABC, representando
Rio Grande da Serra, Mauá,
Santo André, Diadema, São
Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul, respectivamente.
A mostra é gratuita,
não tem idade mínima e o endereço do prédio de exposições é a Rua Miguel Prisco,
nº 286 – Centro (em frente ao
Paço Municipal).

Família de RP produz linha exclusiva de Pimentas
Divulgação

Por Ygor Andrade

Imagine que você,
leitor, é um daqueles aficionados por pimentas. Agora,
imagine que você pode ter,
em Ribeirão Pires nove tipos
de pimentas caseiras, sem
agrotóxicos, sem conservantes, sendo que uma delas
é considerada uma das 10
mais fortes do mundo. Pois
bem, agora pare de imaginar
por que a cidade tem essas
opções.
Pensando simplesmente no prazer em consu-

mir a pimenta, a família de
Donizete Aparecido Furlan
passou a realizar experimentos de vários tipos para a
produção de pimentas, mas
o negócio tomou proporções
gigantescas e hoje, dez anos
depois, a Especiarias Sabiá
luta para levar o seu produto
à todo o Estado de São Paulo.
“Hoje conseguimos
desenvolver nove tipos diferentes de pimentas: a Pimenta de Alho, Pimenta de
Cheiro, Malagueta, Malagueta no Azeite, Pimenta Mala-

gueta com Comari no Azeite,
Pimenta Comari no Azeite,
Pimenta Habaneiro, pimenta
Jamaicana e famosa Pimenta Bhut Jolokia. Essa última
é considerada uma das 10
mais fortes do mundo”, enfatizou Diego Furlan, filho do
‘Seo’ Donizete. Diego, aliás, tem, ao lado de seu pai,
como principal colaboradora, sua esposa Cibele Furlan
para tocar o negócio da família.
O munícipe, – que
com certeza ficou com água
na boca -, pode encontrar
essa incrível variedade de
pimentas, expostas na Feira de Artesanato na Vila do
Doce, local que tem, segundo Furlan, ajudado na divulgação e sucesso do produto.
“Ribeirão Pires tem acolhido
de maneira incrível nossa iniciativa. Logo, vamos querer
que o Brasil também sinta
esse sabor”, finalizou Diego.

LIGUE: 4827-5757
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Saulo é acusado de Pedaladas Fiscais ANUNCIE NO DIÁRIO!
LIGUE: 4827-5757
Ygor Andrade / Diário de Ribeirão Pires

Por Ricardo Ribeiro

Um Projeto de Lei
que prevê o repasse de
parte do valor dos alugueis
dos quiosques à entidades
sociais de Ribeirão Pires,
pela ACIARP, causou certa
polêmica na última sessão
da Câmara dos Vereadores,
realizada na terça-feira (6).
A proposta foi a única debatida na última assembleia, já que todos os
projetos da pauta ordinária
foram adiados. A sessão foi
suspensa por cerca de 10
minutos pelos Legisladores para que o projeto fosse discutido com membros
do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS).
Após a paralisação, alguns
vereadores falaram sobre a
nova Lei. “Essa Lei que está
para ser aprovada hoje, já
existe desde 2008. Mas,
em respeito às entidades,
nós vamos aprovar a nova
regulamentação”, explicou
Eduardo Nogueira (SD), que
ainda fez críticas ao atual
prefeito Saulo Benevides
(PMDB). “Segundo integrantes do CMAS, o atual
Chefe do Executivo, teria
afirmado que as verbas ain-

da não foram repassadas
porque eu estou impedindo isso. Como se eu tivesse esse poder. Isso é uma
mentira, eu sempre trabalhei
pelas entidades de Ribeirão
Pires”, criticou o legislador.
Márcia
Zancaneli,
presidente do CMAS aprovou a medida “Com a aprovação da lei, nós vamos receber o repasse da ACIARP.
Temos cerca de R$ 7 mil,
por entidade para receber”,
comemorou.
Nogueira, contudo,
ainda foi mais além. Com
documentos em mãos ele
afirmou que Benevides teria
cometido pedaladas fiscais
com o dinheiro do Conselho
de Assistência Social. “Eu
estou aqui com o extrato
das últimas movimentações
do CMAS e com os depósitos feitos pela ACIARP. A
Prefeitura retirou R$ 193 mil
do fundo do Conselho sem
ter consultado e ter a aprovação do mesmo, o que
pode indicar que o prefeito
teria cometido uma pedalada fiscal, o que é crime.
Posteriormente, ele fez um
depósito de R$ 195 mil, devolvendo o valor”, contou
Eduardo, que ainda infor-

mou ter enviado um requerimento ao Chefe do Executivo Municipal pedindo
explicações sobre o que foi
feito com a verba, no entanto, segundo ele, não obteve
nenhuma resposta de Benevides.
Renato Foresto (PT)
endossou as críticas feitas
pelo colega de Câmara.
“Esse é mais um indício do
que pode estar ocorrendo
na Prefeitura. É um caso
para levarmos ao Ministério Público da cidade tomar
providências”, afirmou.
Por conta das dúvidas apontadas, a reportagem do DiárioRP conversou
com Thiago Quirino, Secretário de Comunicação,
que esclareceu alguma das
questões. “Todos os anos
essa lei precisa ser aprovada. Em 2016, tivemos a inclusão de mais uma entidade, então, uma nova norma
precisou ser feita. Em relação a verba, no documento
consta como transferência.
Não se pode afirmar nada
a partir disto. Nós temos de
ver de qual dotação a movimentação financeira se
trata”, afirmou o Chefe da
Pasta.
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Gestantes criticam falta de serviço especializado em RP
DiárioRP

Por Ricardo Ribeiro

Há meses munícipes pedem mais atenção
às gestantes de Ribeirão
Pires. Por vezes, várias relatam que precisam buscar
atendimento especializado

em cidades vizinhas já que
a cidade não fornece aquilo
que é necessário.
Recentemente, mulheres grávidas de Ribeirão Pires voltaram a relatar
mais um descaso que estaria acontecendo em Ri-

beirão Pires. Desta vez, as
parturientes que precisam
de cuidados especiais, não
teriam mais atendimento
de urgência fornecido pela
UBS da Santa Luzia. “Estou gestante de cinco meses e tenho pressão alta,
então, preciso de acompanhamento constante e
orientações para não prejudicar a minha bebê. Assim
como outras mulheres da
cidade, preciso de atendimento de alto risco. Entretanto, na minha última
consulta, fui informada que
não seremos mais atendidas por alto risco”, relatou
a gestante, que ainda contou que até o momento não

Bordado é um dos cursos oferecidos em RGS
Ricardo Ribeiro / DiárioRP

As atividades e cursos promovidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
da Secretaria de Cidadania
e Ação Social, da Prefeitura
do Município de Rio Grande
da Serra apresentou os resultados dos formandos de
uma das turmas do curso
de Bordado. Com a conclusão das aulas, as integrantes expuseram as peças
que foram confeccionadas
usando as técnicas aprendidas. Os produtos como,
tapetes, centros de mesas,
toalhinhas, entre muitas
outras, variaram bastante

apresentando às opções à
serem desenvolvidas e ensinadas pelos professores do
curso.
Entre os cursos oferecidos pela Secretaria de
Cidadania estão os de Corte
e Costura, Garçom, Manicure, Maquiagem, Depilação,
Artesanato, Bordado, Padaria Artesanal, Cabeleireiro
e Inglês Básico. De acordo
com a Secretaria de Cidadania e Ação Social, cerca
de quatrocentos e cinquenta moradores são atendidos
por mês pelo SCFV. “Nosso
objetivo é auxiliar as famílias. Principalmente agora

neste momento de crise,
os cursos podem ser uma
maneira de voltar ao mercado de trabalho aprendendo
uma nova profissão e executando uma nova função”,
explicou a secretária Helenice Arruda.
Além dos cursos,
a Cidadania oferece aulas
de dança, zumba e ginástica para a turma da Melhor
Idade. “A qualidade de vida
de toda a nossa população é prioridade em nosso
governo e está sempre em
primeiro lugar”, argumentou
o Prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão.

obteve atendimento especializado.
Nas redes sociais,
outras gestantes relataram
e mostraram indignação
pela falta de atendimento
de risco em RP. “O médico
que atendia os casos de
alto risco foi dispensado.
Agora, as grávidas que precisam de atendimento especializado não serão mais
atendidas?”, criticou uma
moradora.
Questionada
pela
reportagem do DiárioRP sobre a situação envolvendo
as gestantes da cidade e o
atendimento especializado,
a Prefeitura não respondeu
aos nossos contatos.
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DiárioRP realiza Sabatina com com candidatos à Prefeitura
Ygor Andrade / Diário de Ribeirão Pires

Por Ricardo Ribeiro

As Sabatinas promovidas pelo Diário de
Ribeirão Pires deram a
oportunidade a todos os
candidatos para que pudessem mostrar a que vieram.
Apesar do convite ter se estendido aos nove candidatos de Ribeirão Pires e aos
quatro concorrentes de Rio
Grande da Serra, apenas o
atual Prefeito e candidato à
reeleição Saulo Benevides
não aceitou o convite da
organização, alegando que
só estaria presente caso os
entrevistadores não fossem
da cidade.
Na segunda-feira,
os candidatos Rosana Figueiredo (REDE), Leo Moura (PMB) e Luiz Carlos Grecco (PRB) foram os primeiros
sabatinados e apresentaram propostas importantes
à população. Da mesma
maneira, na terça-feira José
Lima do PSTU e Dedé da
Folha (PPS) responderam
às questões dos jornalistas
da Folha de Ribeirão Pires,
Mais Notícias, Diário de
Ribeirão Pires e Repórter
ABC. Saulo deveria ser sabatinado às 18h, mas não
compareceu. No lugar, os

jornalistas fizeram uma espécie de levantamento das
realizações da atual Gestão.
A quarta-feira foi
reservada para o “bombardeio” dos candidatos Carlos Sacomani (PSL), Claudinho da Geladeira (PT) de
Rio Grande da Serra e Adler
Kiko Teixeira (PSB), às 16h,
18h e 20h respectivamente.
Os mesmos horários dos
candidatos de quinta-feira, (8), Renato Foresto (PT)
de Ribeirão Pires, Edvaldo
Guerra (PMDB) de RGS e
Gabriel Maranhão (PSDB)
também da vizinha Rio
Grande. Na sexta-feira, o
único sabatinado foi o candidato Cléson Alves (PMB)
de Rio Grande da Serra.
Todas as transmissões foram feitas ao vivo e
transmitidas pelo canal do
Diário RP no Youtube e já
estão disponíveis para serem assistidas e compartilhadas. No próximo dia 22
de setembro, às 20h, o Diário RP transmitirá ao vivo,
pelo mesmo sistema do
canal do Youtube, o Debate entre os prefeituráveis de
Ribeirão Pires. Até o momento, todos os candidatos
confirmaram presença.
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Moradores denunciam descarte ilegal de lixo
Divulgação

Semanalmente,
o DiárioRP traz em suas
edições problemas em diversos bairros de Ribeirão
Pires. Desta vez, os problemas estão na rua Humberto
Silvério, no bairro Pilar Velho.
Meses atrás, a Prefeitura iniciou obras na via,
porém, pouco tempo depois elas foram abandonadas. “Há um tempo, a Prefeitura mandou uma equipe
para resolver os problemas
da rua, como buracos. Ainda nos disseram que iriam
asfaltar e fazer uma academia ao ar livre aqui. Faz
quatro meses que um trator
retirou os paralelepípedos
da rua e as guias, mas depois disso abandonaram as
obras”, contou uma moradora da rua. Ela ainda
contou que recentemente,
um caminhão retirou todo o
entulho que ainda estava na
rua. “De tanto a gente reclamar da quantidade de lixo,
vieram retirar. Mas a situação da via ainda é bastante
ruim”, criticou.
Como se já não
bastasse a situação críti-

ca da rua, outro fator tem
incomodado bastante os
moradores da região, o
descarte ilegal de lixo. Em
terrenos do local, materiais
foram abandonados de
maneira irregular. Contudo,
um caso chamou a atenção
de quem mora por ali. Revistas da própria prefeitura
foram descartadas, poluindo o meio-ambiente. “Isso
é uma vergonha. Existem
escolas que faltam papel
higiênico, falta dinheiro para
pagar a conta de luz. Mas
estão jogando o nosso dinheiro fora, além de poluir o
meio ambiente”, esbravejou
a moradora.
No local, várias revistas do Executivo Municipal, com o nome “Ribeirão
Pires Projetos e Ações” foram descartadas ilegalmente na região. A reportagem
do DiárioRP entrou em contato com o Paço Municipal,
pedindo esclarecimentos
sobre o descarte de lixo,
bem como da situação da
rua Humberto Silvério. Mas,
até o fechamento desta edição, não obtivemos qualquer tipo de resposta.

ANUNCIE NO DIÁRIO!
LIGUE: 4827-5757
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Mel Ravásio anuncia candidatura

No ultimo mês de
agosto, a musicista e repórter Mel Ravasio, declarou
sua intenção de concorrer a
uma das 17 cadeiras da Câmara para melhorar as condições de Ribeirão Pires.
“Decidi entrar para

política, porque estou insatisfeita com o rumo que a
cidade esta tomando, vejo
que ninguém tem oportunidade de crescimento, e não
podemos mais virar as costas para nenhum problema”,
disse a candidata

Mel acredita ser primordial que honremos o titulo de Estância Turística.
“Precisamos colocar tudo
em ordem para atrairmos
mais turistas. Com opções
de lazer, melhoramos as
possibilidades do comercio,
por consequência vamos
criar mais empregos”, contou Mel.
A candidata do PTB
falou ainda sobre os problemas que a saúde da cidade
enfrenta. “É uma falta de
respeito com os moradores.
Pagamos nossos impostos
e temos esse direito, infelizmente estamos nas mãos
de incompetentes”, finalizou
a candidata que defende as
bandeiras do esporte, cultura e sustentabilidade.
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Kiko lidera votos em RP

Na classificação estimulada, Maranhão alcançou 28,8% das intenções,
contra 22% do candidato
do Partido dos Trabalhadores, Claudinho da Geladeira.
Já os estreantes na disputa
majoritária, os vereadores
Edvaldo Guerra (PMDB) e
Cleson Alves (PMB) estão
em terceiro e quatro lugar

respectivamente. O pemedebista foi lembrado por
11,8% dos entrevistados e
o candidato pelo PMB foi
citado por 5,6%.
Já na pesquisa espontânea, - quando não
são apresentados o nome
dos candidatos -, Maranhão registrou 20% das
intenções de voto contra
13,3% do candidato do PT.
O atual Prefeito Gabriel Maranhão é o preferido entre
todas as faixas etárias pesquisadas. O DGABC Pesquisas entrevistou 400 eleitores, no dia 31 de agosto,
em Rio Grande da Serra,
sendo que a margem de
erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para
menos.

DiárioRP

lada, o socialista lidera com
16% das intenções de votos. No segundo lugar aparece Dedé (PPS) com 12%,
seguido por, Luiz Carlos
Grecco (PRB), que aparece
com 10,5%, no entanto, há
um empate técnico entre os
dois candidatos, já que o levantamento possui margem
de erro de até cinco pontos
percentuais. Atrás aparece
Saulo Benevides (PMDB),
que tem 8,3%. Leo Mou-

ra (PMB), Carlos Sacomani
(PSL), Rosana Figueiredo
(Rede) e Renato Foresto
têm 2% das intenções de
voto cada. O candidato do
PSTU, José de Lima possui
apenas 0,3%. Do total de
entrevistado, 19,5% afirmaram que vão anular ou votarão em branco, enquanto
24,6% informaram que ainda não têm voto decidido.
No
levantamento
espontâneo, Kiko aparece
com 8,5%, já Dedé foi lembrado por 6,5%, enquanto
Grecco e Benevides aparecem empatados com 5,3%.
Leo e Foresto aparecem
com 1,3% entre os eleitores.
Saulo é o candidato
com maior índice de rejeição
com 47,5%. 10% afirmaram
que não votariam em Kiko.
A lista foi completada por
Dedé (3,8%), Grecco (3,5%)
e Foresto (2,5%).

Por Ygor Andrade

Adler Kiko Teixeira
(PSB), candidato ao Paço
Municipal de RP, lidera as intenções de voto, de acordo
com pesquisa eleitoral feita
pelo DGABC. A consulta
foi realizada na quarta-feira
(31) e ouviu 400 pessoas.
O estudo está registrado
no TRE-SP sob protocolo
07115/2016
Na pesquisa estimu-

Maranhão lidera em RGS

O atual Prefeito e
candidato à reeleição ao
Paço de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(PSDB), está na liderança
das pesquisas de intenções
de votos da cidade. O levantamento está registrado
no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob protocolo 07115/2016.

Viaduto não tem autorização
do Governo Federal

Principal obra viária da atual gestão, o
viaduto que vai interligar
o Centro de Ribeirão Pires ao Centro Alto, não
possui autorização do
Governo Federal para começar a ser construído,
de acordo com informações do Diário do Grande
ABC.
A ponte que interligaria as avenidas Prefeito Valdírio Prisco e Humberto de Campos seria
anunciada em evento
convocado pelo Executivo Municipal, entretanto,
a coletiva de imprensa em
que o secretário de Obras
José Carlos Agnello daria
mais detalhes do empreendimento, foi cancelado

cerca de 30 minutos antes da data prevista para
ser realizado. Ao DGABC, a Prefeitura apenas
informou que aguarda os
processos burocráticos e
que não existe prazo para
que as obras do viaduto
sejam retomadas.
Esta não é a primeira vez que a Prefeitura
enfrenta problemas para
dar andamento em obras.
O processo do Teleférico
chegou a ser extinto pela
CETESB por conta de o
Paço não ter entregado
documentos essenciais.
Além do órgão estadual,
o Executivo não obteve a
autorização da Eletropaulo para a construção do
empreendimento.
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UPA de Ribeirão Pires fornecia remédios vencidos

Por Ricardo Ribeiro

Na última terça-feira, (30), a Polícia Civil de
Ribeirão Pires apreendeu
aproximadamente 60 caixas
de medicamentos com o
prazo de validade vencidos
na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Santa

Luzia. A apreensão foi revelada em matéria realizada
pela Folha de Ribeirão Pires.
De acordo com as
informações, uma senhora
de 53 anos, afirmou que havia recebido alguns medicamentos vencidos. “O caso
aconteceu em julho do ano

passado, quando minha tia
foi até a UPA retirar no local
alguns medicamentos para
mim, já que eu faço uso
contínuo devido a depressão e, quando ela chegou
em casa, olhei e percebi
que estavam vencidos”, disse a denunciante ao Jornal.
O Delegado da Polícia Civil, Dr. Evandro Augusto Vieira de Lima confirmou
que a apreensão foi realizada, mas que não poderia
fornecer maiores detalhes
do ocorrido já que o caso
está sob segredo de justiça.
À Folha, a Prefeitura Municipal disse que o caso é
um fato isolado e que não
há nada relacionado com a
Farmácia da UPA.

Carro capota na Estrada do Sapopemba

Um veículo capotou
na Estrada do Sapopemba
sentido São Paulo na última
segunda-feira, por volta das
18h.
A equipe de apoio da
Defesa Civil foi deslocada até
o local para prestar os primeiros socorros até a chegada
da equipe medida do Samu.

Chegando no lugar, os agentes perceberam que o motorista, que estava sozinho, já
estava fora do veículo com
algumas escoriações e um
corte no dedo, mas se recusou a ser atendido e assinou
os documentos de recusa.
O Departamento de
Estradas e Rodagem foi acio-

nado pois, como o acidente
foi causado única e exclusivamente pelo motorista, que
possui seguro do veículo, não
foi feito boletim de ocorrência.
O D.E.R no entanto, aguardou que a Polícia Militar Rodoviária liberasse o local do
acidente.
O Comandante da
Defesa Civil, Miguel Luís Filho,
ressaltou que os motoristas
que trafegam pela Estrada
do Sapopemba devem ter
atenção redobrada devido ao
grande número de acidentes
na região.
R$ 80,00
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Claudinho não comparece em Sabatina ANUNCIE NO DIÁRIO!

O candidato à Prefeito de Rio Grande da
Serra pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), Claudinho da Geladeira, não
compareceu à Sabatina
realizada pelo Diário de
Ribeirão Pires, mesmo
depois de ter confirmado
sua presença horas an-

tes do horário marcado.
A equipe de jornalistas,
aguardou por quase meia
hora, - limite máximo de
duração das entrevistas,
- mas o candidato não
apareceu, obrigando os
profissionais Rafael Ventura, Wagner Lima e Ygor
Andrade a darem explica-

ções aos internautas e iniciar a transmissão ao vivo,
mesmo sem o candidato.
Os profissionais de comunicação lamentaram e comentaram o acontecido.
“Lamentável. Abrimos espaço para os candidatos,
para apresentarem suas
propostas e nos deparamos com essa atitude”,
comentou Andrade. Rafael Ventura, organizador
das Sabatinas, questionou se o candidato estava com medo de aparecer
em frente às câmeras por
ter medo da população.
Até o fechamento dessa
matéria, ainda não houve
um esclarecimento da ausência de Geladeira por
sua equipe.
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