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Festival fomenta 
valorização de 

produção do Estado
MICHELLE VALVERDE

O Queijo Minas Artesa-
nal (QMA) vem ganhando 
grande reconhecimento no 
mercado nacional e interna-
cional. Para fomentar ainda 
mais a produção e promover 
a agregação de valor, será 
realizada, nos dias 27 e 28 
de julho, a terceira edição 
do Festival do Queijo Minas 
Artesanal. O evento é con-
siderado fundamental para 
divulgar a qualidade e 
as características únicas 
do queijo mineiro e para 
estimular a realização 
de negócios. A expec-
tativa é de que sejam 
comercializadas entre 
3 mil e 5 mil peças de 
queijo das sete regiões 
produtoras de Minas 
Gerais.

Realizado pela Federação 
da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Minas Ge-
rais (Faemg) e pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), o evento será na 
Serraria Souza Pinto, em 
Belo Horizonte.

De acordo com o superin-
tendente técnico da Faemg, 
Altino Rodrigues Neto, as 
expectativas em relação ao 
festival são bastante favo-
ráveis. Nos últimos anos, 

pela produção com fungos 
até a caracterização das 
regiões.

“O festival é um espaço 
para abrir oportunidades. 
É o momento de o produtor 
negociar com o mercado e 
prospectar negócios inclu-
sive em outros estados e 
saber o que tem acontecido 
na cadeia do queijo. Com os 
consumidores, serão traba-
lhadas formas de consumir 
os queijos harmonizando 
com várias bebidas, como 
a cachaça, o vinho, o café, 
e também as formas de 
conservação do produto”, 
explicou Rodrigues.

Queijos premiados - Uma 
das atrações que mais cha-
mam a atenção é a exposição 
dos queijos que ganharam 
medalhas no Mondial du 

após os queijos mineiros 
conquistarem prêmios na 
França, houve uma elevação 
importante na demanda e na 
divulgação dos produtos, o 
que deve alavancar o evento.

“A expectativa é muito 
boa. Além da evolução dos 
queijos, que são maravilho-
sos, os produtores partici-
param de mais um edição 
do concurso na França e 
tivemos mais de 50 queijos 
premiados. Esperamos uma 

participação muito grande 
do público no festival. Além 
da grande divulgação, os 
produtores estão animados 
porque a produção e o mer-
cado do queijo evoluíram 
muito nos últimos anos. 
O Queijo Minas Artesanal 
está ganhando muita visi-
bilidade e a aceitação por 
parte dos consumidores e do 
mercado é muito grande”, 
explicou Rodrigues.

Nesta edição, serão mon-
tados estandes das sete re-
giões reconhecidas como 

Fromage et des Produits Lai-
tiers, realizado em Tours, na 
França. Este ano, foram 51 
premiações para produtores 
de Minas Gerais. Em função 
da legislação, somente os 
queijos reconhecidos como 
Queijo Minas Artesanal se-
rão comercializados ao longo 
do evento.

Segundo Rodrigues, a 
produção de queijo artesa-
nal em Minas Gerais avan-
çou muito nos últimos anos, 
com a produção de queijos 
de leite de cabra, utilização 
de fungos e outras varie-
dades. A expectativa é de 
que, ainda este ano, ocorra 
a regulamentação estadu-
al da produção de queijo 

Produtoras do Queijo Minas 
Artesanal, que são: Serra 
do Salitre, Araxá, Campo 
das Vertentes, Cerrado, 
Triângulo, Serro e Canas-
tra. Nos estandes, haverá 
comercialização dos queijos. 
No espaço, também estarão 
presentes chefs de cozinha, 
que irão preparar pratos 
utilizando os queijos de 
cada região.

Ao longo do evento, serão 
realizadas palestras, cursos 

e ofi cinas. Entre as ofi -
cinas, algumas serão 
voltadas para a har-
monização de produtos 
com queijos, como a 
Queijos e Cervejas Ar-
tesanais de Minas - um 
casamento perfeito, Da 
tábua à taça, uma trilha 
pelos sabores e cultura 

e Harmonização: queijos e 
cervejas artesanais.

Nos dias 25 e 26 de julho, 
será realizado um simpósio, 
que também faz parte do 
festival. O evento reunirá 
cerca de 200 pessoas, entre 
produtores e agentes da 
cadeia do queijo. O objetivo 
é discutir todos os assuntos 
técnicos do setor, desde a 
regulamentação, passando 

artesanal, que já teve a lei 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG).

De acordo com Rodri-
gues, a projeção é de que, na 
próxima edição do festival, 
caso a lei esteja em vigor, 
o Festival do Queijo seja 
ampliado com a inclusão 
das demais variedades.

“Estamos esperando a 
regulamentação de leite 
para que nosso festival te-
nha outros queijos que são 
de alta qualidade e que têm 
produção importante, como 
o de Alagoa, Cambuquira, 
Aiuruoca, queijos do Norte 
de Minas, Jequitinhonha, 
entre outros”.

QUEIJO MINAS ARTESANAL

Este ano, evento será nos dias 27 e 28 de julho, na Capital

Organização estima a venda de 3 mil a 5 mil peças de queijo das 7 regiões produtoras de MG em festival

WASHINGTON ALVES/LIGHT PRESS

 “O festival é um espaço 
para abrir oportunidades. 

É o momento de o produtor 
negociar com o mercado e 
prospectar negócios (...)”
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A MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A, operadora de plano privado de assistência à saúde, 
registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 348520, inscrita no CNPJ sob o n° 62.550.256/0016-06, estabelecida 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - ART. 13, PAR. ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 3130009183-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01 de abril de 2019.
Data, Hora, Local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de abril de 2019, às 10h (dez horas), na sede 
social da Companhia, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 
30110-937. Presidência: Gustavo Braga Mercher Coutinho. Secretário: Ricardo Coutinho de Sena. 
Convocação: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando 
a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76.  Deliberações 
aprovadas por unanimidade: a) aceitar e acatar o pedido de renúncia do Diretor de Engenharia, 
Marcelo Caldas Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº M-3.773.234/SSPMG, CPF/
MF nº 562.367.946-34, elegendo em sua substituição, Charles Messias Buldrini Filogônio, adian-

b) 
se segue:  Diretor Presidente: Ricardo Coutinho de Sena, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
CI nº 30.172/SSPMG, CPF/MF nº 090.927.496-72, com endereço comercial em Belo Horizonte 

Presidente da Unidade de 
Construção: Marcelo Marcante, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº 2.190.735/SSPSC, CPF/
MF nº 833.191.409-06, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial em 

Diretor Financeiro: Gustavo Braga Mercher Coutinho, brasileiro, casado, bacharel em Direito, 
CI nº 114.197.221/IFPRJ, CPF/MF nº 091.264.797-37, residente e domiciliado no Rio de Janeiro 
– RJ, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, 2º andar, Leblon, CEP 22431-

Diretores de Engenharia: Charles Messias Buldrini 
Filogônio, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº 1.600.407/SSPMG, CPF/MF nº 471.047.166-

Fernando Orsini Rodarte, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº 65.975/D-CREA-MG, CPF/
Fernando Leyser Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº 

Luis Cesar Moreira, brasileiro, casado, 
-

liados em São Paulo – SP, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Rua Dr. Geraldo Cam-
pos Moreira, nº 375, Cidade Monções, CEP 04571-020, os quais declaram, expressamente, não es-

c) a remuneração global anual 

os diretores renunciaram, irretratável e irrevogavelmente, a qualquer tipo de remuneração referente 
aos cargos ora assumidos.  Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual 
se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: p/Andrade Gutierrez 
Investimentos em Engenharia S.A.: Ricardo Coutinho de Sena e Gustavo Braga Mercher Couti-
nho. p/Sole Administração e Participação Ltda: Gustavo Braga Mercher Coutinho e Daniel Santa 
Bárbara Esteves. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Ricardo Coutinho 
de Sena – Secretário
7371650 em 03/07/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, NIRE 3130009183-0 e 

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 04.031.960/0001-70 – NIRE 3130002009-6

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de abril de 2019.

Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019, às 10h00m, na sede social da 
Companhia, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. 
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme 
assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. Presidente: Sérgio Lins Andrade. Secretário: 
Álvaro Furtado de Andrade. Edital de Convocação: Dispensada a convocação em virtude do compa-
recimento de Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, em conformidade 
com o art. 124, § 4o da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Ordem do 
Dia e Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram e, por unanimidade de votos, resolveram, 
sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: (i) considerar como sanada, na forma do §4º 
do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância 
dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) dispensar a presença 
de representantes da administração e dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º 
do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, por não haver necessidade de esclarecimentos a res-
peito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da 
ordem do dia; (iii) após exame e discussão, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social 

de abril de 2019, páginas 2 a 8, caderno 2, e no Diário do Comércio, em 11 de abril de 2019, páginas 
6 a 9 (“Demonstrações Financeiras”); (iv) considerando que no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, a Companhia apurou prejuízo líquido no valor total de R$ 116.727.913,24 (cento e 
dezesseis milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e treze reais e vinte e quatro centavos), 
aprovar a destinação integral do prejuízo apurado no exercício para a conta de “Prejuízos Acumulados” 
da Companhia; (v) -

administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019 em (i) R$ 33.732,00 
(trinta e três mil, setecentos e trinta e dois reais) para os membros do Conselho de Administração da 
Companhia e (ii) R$ 33.732,00 (trinta e três mil, setecentos e trinta e dois reais) para os membros da 
Diretoria da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se la-
vrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Assinaturas: p/Andrade Gu-
tierrez S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. Sérgio Lins Andrade. Álvaro Furtado 
de Andrade. Angela Gutierrez. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Álvaro 
Furtado de Andrade – Secretário
o nº 7370256 em 02/07/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Participações S/A, NIRE 3130002009-6 e 

Concurso nº 01/GAP-LS/2019
OBJETO: cadastro e seleção de empresa ESCO (Energy Service Company) 
ou Empresa de Engenharia habilitada para prestar serviços especializados 
na elaboração de diagnóstico energético contemplando fontes incentivadas, 

de forma a viabilizar a participação do Grupamento de Apoio de  Lagoa Santa e 

(CPP) de Empresas de Distribuição de Energia Elétrica.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 08/07/2019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 21/08/2019 às 09:00, no 
site: www.comprasnet.gov.br.
EDITAL E ESPECIFICAÇÕES: encontra-se no site: www.comprasnet.gov.br e 
Telefones: (31) 3689-3665 / 3419

MARCELO ANDRADE MARTINELLI Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

GRUPAMENTO DE APOIO
DE LAGOA SANTA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

COOPERATIVA DE MÉDICOS CLÍNICAS E ESPECIALIDADES - COOPBALEIA
CNPJ nº71.483.580/0001-63   -   NIRE nº31400007563

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
EM LIQUIDAÇÃO

Os Liquidantes da Cooperativa de Médicos, Clínicas e Especialidades – Coopbaleia   - EM LIQUIDAÇÃO, Dr. 
Henrique Carvalho de Resende, CRM nº47908, Dr. Flávio Willian Barbosa Moreira, CRM nº 35539 e Dr. Edmilson 
Celso Santos, CRM nº 32441 convocam os cooperados para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que 
serão realizadas no dia 07 (sete) de agosto de 2019, na rua juramento, nº 1464, Saudade, Belo Horizonte, MG, Auditório 
da unidade Maria Ambrosina, Belo Horizonte/MG ,respectivamente, às 17h  (dezessete horas) e 17:30h (dezessete 
horas e trinta minutos)  em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; às 
18h (dezoito horas) e 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade 
mais 01 (um) dos cooperados e às 19h (dezenove horas) e 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), em 3ª (terceira) e 
última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos 
constantes da ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Aprovação dos balanços dos exercícios 
2017 e 2018. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1 - Apresentação de relatório sobre a liquidação e 

dissolução da sociedade. Os trabalhos da AGE serão iniciados imediatamente após o encerramento da AGO. Drs. 
Henrique Carvalho de Resende; Dr. Flávio Willian Barbosa Moreira; Dr. Edmilson Celso Santos - LIQUIDANTES. 
NOTA: Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 527 (quinhentos e vinte e sete).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG - Pregão 034/2019 - torna público que se encontra 
disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital do Pregão 034/2019, cujo objeto consiste na 
Aquisição de Medicamentos para atender as demandas do município, utilização interna e dispensação, por um 
período de 12(doze) meses. A data para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 23/07/2019 ás 
09:00hs. Elcilene Lopes Correa Matos / Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG - Pregão 022/2019 - torna público que 
se encontra disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital do Pregão 022/2019, cujo 
objeto consiste na Aquisição de Material Médico – para o SAMU e Transporte Sanitário Municipal, por 
um período de 12(doze) meses. A data para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 
30/07/2019 ás 09:00hs. Elcilene Lopes Correa Matos / Presidente da CPL.

Edital de Citação. Prazo de 30 dias. A Dra. Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, MMa. Juíza de Direito desta vara, na forma da lei, etc.
Na Ação de Procedimento Ordinário autuada sob o número 0512.15.007473-4, tendo como parte requerente Banco do Brasil S/A.
Sociedade de Economia Mista inscrita CNPJ nº 00.000.000/0001-91, sediada a Rua da Bahia, n°421, Centro de Pirapora/MG, representada
por seu procurador Dr. Sérvio Túlio de Barcelos OAB/MG 44.698 e parte ré Vogue Comércio e Transportes Ltda-ME inscrita CNPJ nº
11.434.808/0001-01, estabelecida na Rua Mato Grosso, n°229, Centro, Pirapora/MG, e Orlando Pereira Lacerda, inscrito RG n° 9.102.000
SSP/MG e CPF nº 011.494.206-42, nascido em 09/11/1974, filho de Onofre Antonio de Lacerda e Nelcina Pereira de Carvalho, Faz Saber
a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, a Citação de Vogue Comércio e Transportes Ltda-ME, na
pessoa de seu representante legal, e Orlando Pereira Lacerda que se encontram atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos
do pedido inicial, para acompanhar todos os termos da ação proposta, podendo ser contestada a ação no prazo de 15 dias, esclarecendo
que não sendo contestada no prazo fixado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos constantes da inicial, nos termos do art.
344 do CPC, caso em que será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância
mandou expedir o presente edital, que será publicado no Diário Judicial eletrônico e afixado no lugar público de costume, na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Pirapora-MG. Dado e passado em Pirapora/MG, aos 14 de maio de 2019.



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB <FEFF005B0043006F006D0020006200610073006500200065006D002000270031003000300020006D00650064006900610020002D002D002D00200069006E007400650072006E006500740027005D0020005B0043006F006D0020006200610073006500200065006D00200027005B0049006D0070007200650073007300E3006F00200064006500200061006C007400610020007100750061006C00690064006100640065005D0027005D0020005500740069006C0069007A006500200065007300730061007300200063006F006E00660069006700750072006100E700F50065007300200064006500200066006F0072006D00610020006100200063007200690061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200069006D0070007200650073007300F5006500730020006400650020007100750061006C0069006400610064006500200065006D00200069006D00700072006500730073006F0072006100730020006400650073006B0074006F00700020006500200064006900730070006F00730069007400690076006F0073002000640065002000700072006F00760061002E0020004F007300200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006900610064006F007300200070006F00640065006D0020007300650072002000610062006500720074006F007300200063006F006D0020006F0020004100630072006F006200610074002000650020006F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650020007600650072007300F50065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


