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ACILMed: Conheça os profissionais
e empresas da área da saúde
parceiros da ACIL

Dia da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da

Mulher, 8 de março, a ACIL dedicou pági-
nas desta edição para homenagear mu-
lheres empreendedoras, associadas, que

com muita garra, força e determinação,
se dedicam dia a dia em benefício daque-

les que as cercam.
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Seguro: Opção na prevenção
contra criminalidade

De olho: Fique por dentro do que
rola em Limeira
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EDITORIAL

Vai comprar?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos produtos

consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência são baseados
na média das cargas dos produtos nacionais.

Maquiagem
Nacional (51,04%)
Valor médio: R$ 30,00
Imposto: R$ 15,31

Vestido (34,67%)
Valor médio: R$ 120,00
Imposto: R$ 41,60

VITRINE

José França Almirall
2º Vice-Presidente da ACIL

Brasil cresceu 2,3% em 2013Brasil cresceu 2,3% em 2013Brasil cresceu 2,3% em 2013Brasil cresceu 2,3% em 2013Brasil cresceu 2,3% em 2013
O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços

produzidos no país, fechou 2013 com um crescimento de 2,3 %. O PIB
totalizou R$ 4,84 trilhões no ano, segundo dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2012, a economia
brasileira havia crescido 1%.

Pelo lado da produção, os três setores da economia tiveram cresci-
mento em 2013, com destaque para a agropecuária (7%). Os serviços
cresceram 2% e a indústria, 1,3%. Pelo lado da demanda, a maior alta
veio da formação bruta de capital fixo (investimentos), que cresceram
6,3%. Também tiveram crescimento o consumo das famílias (2,3%) e
o consumo governamental (1,9%).

No setor externo, as importações cresceram mais (8,4%) do que as
exportações, que tiveram alta.

Banco Central prevê manutenção deBanco Central prevê manutenção deBanco Central prevê manutenção deBanco Central prevê manutenção deBanco Central prevê manutenção de
crescimento em 2014crescimento em 2014crescimento em 2014crescimento em 2014crescimento em 2014

O boletim regional trimestral do Banco Central (BC), divulgado dia 13
deste mês, indica a manutenção do crescimento econômico em 2014,
que se intensificou, segundo os técnicos do governo, no ano passado.
No trimestre encerrado em novembro, o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central – Brasil (IBC-BR) cresceu 0,3%, na comparação com
o trimestre encerrado em agosto.

A Região Sudeste poderá ser beneficiada pelos impactos da depre-
ciação cambial sobre as exportações e a competitividade da indústria
regional, e receberá os benefícios do dinamismo da demanda domés-
tica, para o que deverá contribuir os investimentos em infraestrutura
em andamento.

Se você também pensa que, no Brasil, as coisas só começam a
acontecer depois do carnaval então, finalmente, mãos a obra. Um pou-
co além do período habitual, as festividades ficaram para trás e agora,
temos o ano de 2014 para transformar em um período verdadeiramen-
te marcante. Se, ao final do ano, as lembranças serão as melhores, ou
se, pelo contrário, o melhor será esquecer tudo, o tempo nos dirá. Mas
é claro que nosso comprometimento pode fazer toda a diferença

Estamos na fase final de adesões para as campanhas promocionais
deste ano. Todos já devem estar informados que, por conta de diver-
sas mudanças na legislação que envolve concursos de toda ordem, a
partir deste ano, todas as empresas interessadas em participar deve-
rão fazer sua adesão. Claro que com um número maior de lojas reali-
zando a adesão, haverá um êxito ainda maior nas campanhas. Indús-
tria e Prestadores de Serviços também podem participar. Lembramos
ainda que, também por conta da legislação, não será permitido o in-
gresso numa etapa futura ao longo de todo o ano. Então, mãos a obra,
é hora de fazer sua adesão e valorizar nosso maior
patrimônio que são nossos clientes. Se você ainda
tem dúvidas sobre o formato do concurso ou ain-
da sobre qualquer outra questão, não perca tem-
po, entre em contato com a ACIL e saiba tudo.

Boa semana a todos!
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De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública de
São Paulo, em 2013, Limeira re-
gistrou aumento de mais de
20% nos roubos e furtos em
geral e quase 25% de veículos.
Os levantamentos da SSP/SP
que compararam janeiro deste
ano com janeiro do ano passa-
do mostram que o índice de rou-
bos e furtos de veículos a-
lavancou mais de 40% no perí-
odo. As estatísticas assustam,
e todos, sem exceção, estão
sujeitos a sofrer adversidades
e se tornar vítimas em situa-
ções desagradáveis e até mes-
mo perigosas.

Marcos Roberto Libonatti
Barreto, responsável pela VJB
Seguros, comenta que a Vila
Cláudia é o bairro que compor-
ta o maior número de clientes
que já sofreram algum tipo de
delito, sendo o local onde o cri-
me de subtração de posses é
rotineiro. “Há muitos casos em
que a rendição se dá ao entrar
no carro, ou a partir de olheiros
que ficam vigiando as residên-
cias, as empresas e as pes-
soas nas ruas”. A administra-
dora da Aldo José Gonçalves
Seguros (AJG), Solange
Aparecida Gonçalves, confirma
a preocupação dos frequen-

Segurança Fazer seguro é fundamental para
proteger o patrimônio

tadores do local e faz um aler-
ta sobre as proximidades da
Santa Casa, onde muitos de
seus clientes também foram ví-
timas. “As pessoas saem do
carro preocupadas com as coi-
sas, doentes, com exames na
mão e parece que sempre tem
alguém observando e esperan-
do para abordar o mais
desprotegido. Estar distraído
pode causar situações sem vol-
ta”. Além dos furtos, outra ma-
neira bastante comum de abor-
dagem se dá quando o cidadão
entra ou sai dos imóveis, na
maioria dos casos a rendição
é feita com arma de fogo por
dois ou mais indivíduos.

Nesses momentos, para
minimizar as consequências, é
necessário estar preparado,
sendo de vital importância que
os patrimônios e as famílias
estejam resguardados por segu-
ros. Não há razão para deixar
de buscar esse item essencial,
uma vez que há uma imensa
quantidade e tipos específicos
de apólices que abrangem inú-
meras situações.

O seguro veicular mais
completo, por exemplo, pro-
tege contra roubos, furtos,
acidentes, ações a terceiros,
inundações, falhas mecâni-

cas e  pe-
quenos im-
p r e v i s t o s .
Já o empre-
sarial englo-
ba desde o
imóvel  da
ins t i tu i ção
até os arti-
gos contidos
no in ter io r
da empresa.
Contratando
o seguro sa-
úde, o segu-
rado pode
procurar hos-
pitais e médi-
cos em qual-
quer cidade,
onde os lo-
cais credenciados não gera-
rão custos e os demais resul-
tarão em reembolso median-
te a apresentação das notas
e recibos de acordo com o va-
lor estipulado no contrato. O
seguro de vida ampara pes-
soas próximas ao falecido
com uma quantia pré-determi-
nada, em casos de doenças
graves é necessário informar
a seguradora e comprovar
com exames médicos. Com-
pletando a lista dos mais re-
quisitados, o imobiliário pro-

tege o imóvel
quanto a rou-
bos e arrom-
b a m e n t o s ,
também in-
c lu i  panes
e l é t r i c a s ,
inundações,
incêndios e
outras even-
t u a l i d a d e s
que devem
estar previs-
tas no con-
t ra to ,  a lém
de mui tas
outras moda-
l idades es-
pecíficas de
seguro.

Mas cada modelo tem sua
particularidade, para veículos,
por exemplo, há fatores que
podem influenciar o preço do
contrato ou até mesmo gerar
uma recusa das seguradoras.
“A idade e o histórico do con-
dutor, a idade do veículo, se
ele é nacional ou importado,
se já passou por leilão ou es-
teve em muitos acidentes,
são alguns dos critérios leva-
dos em conta na hora da se-
guradora analisar um perfil”,
comenta Solange. No entan-
to, devido à insegurança, a
procura é cada vez maior para
segurar carros financiados.
“As pessoas não querem per-
manecer endividadas após
perderem seus investimen-
tos”, completa.

Especializado em seguros
empresariais, Barreto explica
que qualquer instituição pode
solicitar as mais diversas co-
berturas e que todos os ramos
têm amparo. “Para o seguro
saúde, por exemplo, é neces-
sário que exista um vínculo
empregatício dos proprietários
para a apólice poder ser apro-
vada”. Ele comenta também
que para todas as dúvidas,
questionamentos e eventuali-

dades que o cliente possa ter,
há sempre alguém disponível
para atender e auxiliar. “Anali-
samos caso a caso e cada vez
que for necessário damos as-
sessoria personalizada para
deixar o cliente tranquilizado,
isso compreende avisar sobre
eventuais modificações nos
planos e inclusão de benefíci-
os”, explica.

Em caso de acidente, para
não ter complicações legais e
não perder seu direito à inde-
nização, é necessário que a
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) esteja regulariza-
da, assim como os documen-
tos do veículo e que o condu-
tor não tenha ingerido bebida
alcoólica. Para qualquer segu-
ro é importante buscar o es-
clarecimento junto das cor-
retoras sobre as cláusulas do
contrato e sempre atualizar as
informações pessoais e a lis-
ta dos bens.

Qualquer um está sujeito a
sofrer nas mãos de criminosos,
então, além fazer o boletim de
ocorrência é importante estar
amparado por uma apólice,
sendo essa a maneira mais
segura e rápida de recuperar o
desfalque.

As apólices são explicadas minuciosamente para os clientes, que têm
todas as dúvidas sanadas

Marcos Barreto explica que qualquer instituição pode solicitar os mais diversos
seguros e que todos os ramos têm amparo

FOTOS: ACIL/JOANAN BATISTA
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8 de março Nossas Mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a ACIL dedicou páginas desta edição para homenagear mulheres empre-
endedoras, associadas, que com muita garra, força e determinação,  se dedicam dia a dia em benefício daqueles que as cercam.

É por essas e tantas outras razões que a ACIL deseja a todas as mulheres um lindo Dia da Mulher. Parabéns!

Se for necessário sereiSe for necessário sereiSe for necessário sereiSe for necessário sereiSe for necessário serei
capaz de fazer sejacapaz de fazer sejacapaz de fazer sejacapaz de fazer sejacapaz de fazer seja

o que for.o que for.o que for.o que for.o que for.

Sou forte.Sou forte.Sou forte.Sou forte.Sou forte.
Sou invencível.Sou invencível.Sou invencível.Sou invencível.Sou invencível.

Sou uma mulher.Sou uma mulher.Sou uma mulher.Sou uma mulher.Sou uma mulher.

Helen ReddyHelen ReddyHelen ReddyHelen ReddyHelen Reddy

“Ser mulher é com delicadeza
e amor assumir de Deus o

dom da criação, da doação, do
amor, de romper barreiras,
escalar sonhos, e uma luta

incondicional pela vida e pela
família”.

Ana Paula Falcão
FARMÁCIA HOMEOERVAS

“Ser mulher é enfrentar o
mundo com garra e determina-
ção. Desempenhar mil papéis
ao mesmo tempo, lutar pelas

causas em que acredita e
saber sair vencedora. Ter fé
em Deus que os dias podem
ser mais bonitos e o mundo

bem melhor”
Francisca Henrique
Barbosa Francisco
XICA MAGAZINE

“As mulheres com sua
fragilidade sentem a leveza
das flores e a força do aço.

Por essa razão, somos
fortes e resistentes como o
aço, mas delicadas e belas

como as flores”
Liliana Helena Lieppert

Pinho Dermonde
COSANA CATÁLOGOS

“Ser mulher é não ter vergonha
de chorar, é saber esperar

sempre por um recomeço, é
estender a mão a quem ainda
não pediu. Ser mulher é algo

lindo e inexplicável ....”
Márcia Maria

Granusso Monteiro
MÁRCIA MODAS

“Ser mulher é ser singular pela
dádiva da maternidade. É ter o
dom de saber que depois do
hoje existirá um amanhã. É

trilhar caminhos difíceis com
coragem e determinação para
solucionar os problemas que
surgem. Ser mulher não é ser
bonita aos 20, intensa aos 30,
equilibrada aos 40, mas sim,
ser especial a vida inteira”.

Silvana Boldrini Francisco
MENU CONGELADOS

“Ser mulher é mostrar, que
através da fragilidade, conse-
guimos ser fortes o bastante

para erguermos a cabeça sem
nunca desistir, pois somos

capazes de vencer sempre!”
Claudia Potenza

Buzolin Battistella
CROCANTE BRASIL

“Ser mulher é simplesmente
dar continuidade a vida, ter o

poder de gerar um filho e
produzir o seu próprio alimen-

to. É algo divino”
Nilvan Cerqueira
da Silva Candido

CAFETERIA TRIANON

“Ser mulher é ter a sensibilida-
de para sonhar, a garra para
lutar e satisfação de vencer”

Isabel Aparecida
Guerra Gaiotto
BELL MODAS

“Mulher, pedra preciosa. Seu
grau de resistência comparado
a 9, só perde para o diamante;
as verdadeiras, tem um cora-

ção que quando entalhado
deixa transparecer seu brilho,

sua beleza, transparência,
generosidade. É frágil, mas

intensa, forte, sábia, destemi-
da, lutadora, nem se fale em
trabalho, uma lasca do seu
amor pode até sarar, o seu

abraço consola, traz seguran-
ça para novos desafios, é

sublime e o seu valor excede
ao de rubis”

Josiane Alves Gomes
de Oliveira

MONALISA MODAS
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“Ser mulher é acima de tudo um estado de espírito. É uma
dádiva. É ter dentro de si um tesouro escondido e, ainda assim,

dividi-lo com o mundo!”
Irani de Oliveira Gomes e Jéssica Oliveira Souza

JÉSSICA COSMÉTICOS E PERFUMARIA

“Aprendemos muito cedo com nossa mãe que ser mulher é ser
batalhadora, não desistir nunca dos ideais, é ser forte como

uma leoa, suave como uma flor, ser honesta e visionária”
Ana Maria Baptistella de Oliveira, Maria Helena
Baptistella Lodo e Claudia Baptistella Ferreira

LENA MODAS

“Reveste-se de força e dignida-
de; sorri diante do futuro. Fala

com sabedoria e ensina o
amor. Cuida dos negócios de

sua casa e não dá lugar a
preguiça. Seus filhos se

levantam e a elogiam; seu
marido também a elogia,

dizendo: “Muitas mulheres são
exemplares, mas você a todas

supera”. A beleza é enganosa e
a formosura é passageira; mas

a mulher que teme o Senhor
será elogiada”. Pv 31, 25:30

Giovana Machado
BRILLIANCE CABELO E

ESTÉTICA
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DE OLHO Quinta rosa do

Limeira Bike Clube
O Limeira Bike Clube promove no dia 13

de março, quinta-feira, o passeio ciclístico urbano noturno para mulheres.
O evento será em prol ao CREN e haverá sorteio de vários brindes. A inscrição

custa R$ 20,00 e a saída será em frente ao Parque Cidade. As inscrições podem
ser feitas na Sport Bike e Leal Bike. Participe!

Colégio Novo Acadêmico – COC Limeira
recebe obras de Beatriz Ferrari

A Galeria de Artes do Colégio Novo Acadêmico – COC Limeira expõe, até o dia
15 de março, obras da artista plástica Beatriz Ferrari. Os quadros podem ser apre-
ciados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22 horas, na galeria, que fica na
recepção do campus.

O trabalho de Beatriz é baseado principalmente no acrílico sobre tela, retratan-
do, na maioria de seus quadros, paisagens do Brasil colonial. Para esta exposição,
ela selecionou 15 obras. A entrada é aberta ao público e gratuita.

Mais informações na secretaria do colégio pelo telefone (19) 3404-4720.

Exposição de fotos homenageia mulheres
no Shopping Nações Limeira

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o
Shopping Nações Limeira abre espaço, entre os dias 6 e 31, para a exposição
“Mulheres da Mídia”, que traz 30 fotos de JB Anthero com profissionais da imprensa
de Limeira, Cordeirópolis e Iracemápolis. Com 20 anos de fotojornalismo, Anthero
se dedica também a trabalhos artísticos, especialmente àqueles voltados à cultura
afro, da qual é um dos principais fomentadores em Limeira.

Nesta mostra, porém, Anthero abriu espaço para jornalistas de todas as etnias.
Entre as retratadas, estão profissionais de jornais, revistas, TVs, rádios e sites. E
foram elas mesmas que escolheram o cenário para os ensaios.

Faça uma visita ao Shopping Nações Limeira e confira a exposição!

CPP Limeira promove
Chá de Outono

O Centro do Professorado Paulista – Regional de Limeira (CPP) promove, no dia
10 de abril, às 14h15, um Chá de Outono. O objetivo é angariar fundos para o
projeto Casa do Professor, que consiste na construção de um espaço para acolher
professores idosos em situação de risco.

 O Chá de Outono ocorrerá na sede de Clube do CPP, localizado na rua Profes-
sor Sólon Borges dos Reis, 191, Jardim Campos Elíseos.

O valor da cartela é de R$ 25,00. Mais informações pelos telefones (19) 3713-
4548 / 3713-4549.

Retretas na Praça Toledo Barros
As bandas Arthur Giambelli e Henrique Marques realizam apresentações

intercaladamente todos os domingos na Praça Toledo de Barros. Neste mês as
apresentações ocorrem das 10h30 às 12h.

No dia 09 e 16 de março a animação fica por conta da Banda Arthur Giambelli.
No final do mês, dia 23, é a vez da Banda Henrique Marques se apresentar para os
presentes com muita música boa.

Noite da Picanha em
prol da CAMPL

No dia 22 de março, às 19h30, o Centro de Aprendizado Metódico e Prático de
Limeira – CAMPL realiza a Noite da Picanha na Associação Atlética Banco do
Brasil (AABB), localizada na Rua Manoel David, 210, no Jd. Nossa Senhora de
Fátima.

O evento, que tem como finalidade arrecadar fundos a serem revertidos para
realizar melhorias na entidade, contará com um delicioso cardápio: arroz, feijão
farofa, salada e sobremesa. As bebidas não estarão inclusas.

Os ingressos podem ser adquiridos na CAMPL, que fica na Rua João Jacon, 5,
na Vila Jacon.

O valor para adultos é R$ 45,00 e as crianças até 7 anos pagam R$ 20,00. Mais
informações pelo telefone 3701-4021 ou 3701-4022.
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Com o objetivo de atrair mais
clientes e fortalecer as vendas
através de prêmios de qualida-
de, a ACIL, em parceria com o
Sicomércio, lançou, no início do
mês, o projeto “Comércio de Li-
meira realizando seus sonhos”,
que, além das premiações, en-
globará ações promocionais, de
acordo com cada data comerci-
al para o ano de 2014 (ver qua-
dro abaixo).

Últimos
dias

Associados devem realizar adesão para
participar da campanha de prêmios deste ano

Para participar da campanha
e ter direito aos cupons, os
empresários filiados a entidade,
deverão contribuir, a exemplo de
outras cidades da região, com
o valor máximo de R$ 25,00 por
mês, de março a dezembro, a
ser quitado juntamente com a
mensalidade da entidade. Vale
destacar, que este valor poderá
ser reduzido se mais de 400
adesões forem confirmadas.

O valor da execução, que
envolve toda a logística da cam-
panha como: banners, carta-
zes, cupons, serviço de entre-
ga, divulgação nos meios de co-
municação da cidade, entre
outros, será financiado pela
ACIL e Sicomércio.

Para participar da campanha
“Comércio de Limeira realizan-
do seus sonhos”, os interessa-
dos deverão preencher uma Car-

ta de Adesão, que será envia-
da por e-mail, ou poderá ser
retirada no balcão da entidade,
e devolvê-la devidamente assi-
nada na ACIL. Se preferir, o
associado também pode fazer
o download do documento no
site www.acil.org.br.

“O custo-benefício do pla-
nejamento deste ano é mui-
to grande, tanto do comércio,
prestador de serviços, como

da indústria, que deve incluir
uma campanha promocional
atrativa para que seu cliente
compre cada vez mais produ-
tos em seu estabelecimento”,
ressalta o presidente da ACIL,
Valter Furlan. “Peço que todos
se engajem nessa promoção,
é um trabalho profissional de
publicidade e marketing para
os associados da entidade”,
completa.



6 a 12 de março - 20148



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


