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Dulci Paina ganhava
dinheiro vendendo seu corpo,
chegando a lucrar mais de mil
reais por noite, porém após
conhecer Jesus conseguiu se
libertar da vida de garota de
programa e atualmente é
empresária.  Ela se entristece
com as críticas das pessoas,
tanto quando era prostituta,
quanto agora em que decidiu
servir a Deus. "Que
sociedade é essa em que
vivemos, em que as pessoas
se acham no direito de
julgar?”, questiona.
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Ex-lateral direito da
Seleção Brasileira na Copa
de 2006, Cicinho jogou em
grandes clubes, entre eles
São Paulo e Real Madrid,
mas o excesso de álcool e as
más companhias quasem
colocaram fim a sua carreira
no futebol.
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"A fé é a parte mais
importante da minha

vida", afirma ator
Mark Wahlberg

Pesquisa revela porque jovens as
vezes saem das igrejas evangélicas

Ex-mulçumano se converte a Jesus Cristo

Granato e
Marcelo

Cabeleireiro,
respectivamente
são os novos
presidentes

das Câmaras
de VR e BM

Vencedor do
The Voice
Brasil já foi

líder de louvor

"Deus me usou para servir
de exemplo", diz Cicinho

Prefeito Jonas Marins entrega à
UFF protocolo de intenção
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Atriz de Jogos
Mortais V

deixou papéis
pela fé

"Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas
todas as cousas que conduzem à vida e à piedade, pelo
conhecimento completo daquele que nos chamou para
a sua própria glória e virtude." (2 Pedro 1.3)

Tá em branco né!!!
Anuncie aqui.
24 3323-7537
24 7811-2579
24 8150-4847
24 9979-0811

As palavras "todas as
coisas" nos dizem que o
poder de Deus está presente
em todas as situações da
nossa vida. Se este poder
de Jesus Cristo está em nós,
ele também emana de nós.
Por isso deveria haver um
pouco mais de brilho nos
olhos dos filhos de Deus,
pois os olhos são a janela
da alma. Existem tomadas
de luz com as quais é
possível regular a
intensidade de luz que se
deseja. Mas no caso de
muitos crentes essa "tomada"
está tão fechada que a luz
permanece bem fraquinha.
Por quê? Porque o poder de

Jesus não reside neles pela
fé, e por isso este poder não
pode se tornar ativo na
fraqueza deles. É terrível se
em sua vida tudo é mera
teoria porque você não
reconhece realmente a
Jesus nem o poder de Sua
ressurreição. Esse mara-
vilhoso poder espiritual, que
também elimina o cansaço
físico, quer se tornar ativo
em nós. Não devemos
es ta r  des l igados  desse
poder  de  Deus ,  que  é
revelado em Jesus Cristo,
mas,  s im,  es tar  d i re ta-
mente conectados a ele.
Por isso sejamos gratos pelo
poder que Ele nos deu!

Conhecida pela
participação no
filme Jogos Mortais
V, a artista Meagan
Good revelou

recentemente que foi obrigada a
deixar alguns papéis de lado em
função de sua fé cristã, o que a
conduz acreditar que fez a
escolha certa.

A atriz de 32 anos esclarece
que não é uma tarefa fácil deixar
trabalhos passarem. No entanto,
ela encara sua vida espiritual
como sua principal prioridade,
sobretudo em situações que
envolvem o pudor, de acordo
com o jornal Los Angeles Times.

“Eu levo em consideração os
parâmetros do que eu sinto que é
apropriado para meu espírito.
Houve momentos em que tem
sido difícil, por ser algo que eu
realmente queria, mas a nudez
seria exploradora. Eu perco a
oportunidade, mas o que recebo
em troca é que quanto mais eu
ficar com as minhas convicções,
mais Deus cumpre com suas
promessas”, diz ela.

Segundo Meagan, tudo que
ela deixa de lado em função de
sua fé, Deus tem retribuído em
dobro, fazendo crer que todo
sacrifício conduz a um caminho
de purificação e de harmonia,
desde quando era mais nova.

“Quando eu estava para
perder algo, surgia outra situação
melhor, acima daquilo que eu
havia deixado de lado. E olha que
eu tenho sido capaz de pagar
minhas próprias contas desde
quando eu tinha apenas 13
anos”, conta a artista de
Hollywood.

Casada com o executivo de
Hollywood e pregador DeVon
Franklin, Meagan ganhou
repercussão na mídia por ter
escrito um livro com o marido
onde falam sobre a importância
da abstinência sexual para
preservar uma relação.

Para ela, o trabalho em um
mundo tão conturbado quanto
das celebridades não atrapalha
sua vida cristã, muito menos a
vida de casal. “Nós acreditamos
que ambos [o cristianismo e o
show business] podem se unir e
para serem usados como
promoção de um em prol do
outro, usando o nosso trabalho
para promover o reino dos céus”,
avalia ela.

Começou mais um ano.
O ano da Copa do Mundo do
Brasil.

Nosso país esconde duas
realidades distintas. Dois
países: um de primeiro
mundo e outro de terceiro
mundo dentro da mesma
nação.

Os investimentos para a
Copa do Mundo foram de
país de primeira, mas a
população vive como país
de terceira.

A grande vilã é a má
distribuição de renda.
Poucos com muito e muitos
com pouco.

O país da Copa é o país
das desigualdades sociais.

Não estou criticando a
organização de um evento
maravilhoso, que “vende” a
imagem do país para o
mundo inteiro e traz turistas
para conhecer nossa pátria.

Estou criticando sim a
falta de aplicação efetiva dos
impostos arrecadados da
população. O Brasil tem
uma alta carga tributária,
mas na hora de utilizar estes
recursos em prol da
população deixa a desejar.

O ralo da corrupção e do
“custo-Brasil” são inimigos,
que tem prorrogado sempre
para daqui não quanto o tal
desenvolvimento da nossa
nação.

Crescemos muito,
crescemos sim,
principalmente nos últimos
anos, porém não vejo um
investimento em educação
capaz de garantir a
mudança radical para
daqui a 20 anos.

O que vejo é um país do
futebol, mas com uma
população vivendo em
condições de país
subdesenvolvido com
poucos se dando bem, e
muitos pagando caro a
conta.

Estamos em ano de
eleições e por meio do voto
está a arma do cidadão
para promover a mudança
e eleger pessoas que
desejam tirar as promessas
de campanha do papel e
trabalhar em prol da
população.

A mesma paixão pelo
futebol deve ser a mesma
para a consciência política.

O ex-muçulmano
Dolimuddin, que se converteu
ao cristianismo em 2003
revelou recentemente ao
Ministério Portas Abertas como
um episódio de violência
cometido contra ele por causa
de sua fé o permitiu demonstrar
o perdão e expressar sua fé
publicamente.

Morador do distrito de
Thakurgaon, ao norte de
Bangladesh, Dolimuddin conta
que no dia 29 de agosto de 2013
recebeu uma visita de quatro
muçulmanos, que foram à sua
porta pedir explicações a
respeito de sua conversão, e
chegaram a pedir-lhe dinheiro,
para que não fosse agredido.
Segundo ele, isso aconteceu
porque na mente dos
moradores à sua volta, era
impossível que um seguidor do
profeta Maomé se tornasse um
seguidor de Jesus Cristo.

- Foi difícil para as pessoas
da minha comunidade
compreenderem e aceitarem
que um imão pode se tornar
cristão. Eu estudei o Alcorão e
sabia muito sobre o Islã. Os
muçulmanos tinham medo de
que eu usasse esse
conhecimento para convertê-
los. Eu fui atacado muitas
vezes para ser impedido de
compartilhar o meu
testemunho – afirmou
Dolimuddin, ao Ministério
Portas Abertas.

Segundo Dolimuddin, os
quatro homens que foram à sua
porta o chamaram de “ovelha
negra”, o que implica que ele
trouxe vergonha para o Islã, e
que ele era amaldiçoado por
deixá-lo. Afirmando que tinham
como objetivo demonstrar
bondade, os homens pediram
a ele 120 mil tacas (o
equivalente a 3.630 reais), para
que não fosse agredido e
expulso de sua casa. Com sua
recusa a pagar esse valor eles

Ex-muçulmano conta que
agora pode expressar sua fé

o agrediram
brutalmente, o
deixando à
beira da morte.

Ele conta
que depois de

acordar em um hospital, um
amigo levou a denúncia de sua
agressão à polícia. Depois de
recuperado, ele se encontrou
com seus agressores em uma
reunião da comunidade,
juntamente com o presidente do
conselho do sindicato local, um
funcionário da aldeia, e do
policial que o havia
aconselhado a abrir um
processo contra seus agressores.

Foi então que o presidente
pediu a ele que não abrisse o
processo, e afirmou que seria
tomada uma solução pacífica.

- Eu sei que vocês, os
cristãos, são pessoas de paz.
Vocês odeiam brigas e perdoam
– afirmou o presidente.

Então, os quatro
muçulmanos assinaram uma
declaração oficial de que não
fariam mal a Dolimuddin no
futuro e, se o fizessem, seriam
cobrados imediatamente. Por
sua parte, Dolimuddin declarou-
se um seguidor de Cristo e que
sua escolha foi um ato de livre-
arbítrio.

- Pelo menos eles
entenderam que o que eles
fizeram para mim foi errado e
prometeram não fazê-lo
novamente. Embora o meu
corpo ainda sinta dor, e eu não
tenha dois dentes da frente,
estou feliz porque, finalmente,
depois de dez anos, eu posso
expressar a minha fé
abertamente – afirmou.

- Por causa do que
aconteceu os meus vizinhos, o
presidente do conselho, e agora,
até mesmo a polícia, me
reconhecem como cristão. Eles
não estão mais confusos sobre
a minha identidade espiritual –
completou Dolimuddin.
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Candidato ao governo do Rio, Anthony Garotinho
cadastra eleitores em campanha de oração

Vencedor do The Voice Brasil já foi líder de louvor

Pesquisa revela segredos dos motivos que levam
jovens a abandonarem a igreja na adolescência

O deputado federal
Anthony Garotinho (PR-RJ)
lidera as pesquisas para a
eleição do governo do Rio de
Janeiro, e como estratégia
para se fortalecer perante o
público evangélico, tem
cadastrado fiéis numa
campanha de oração por sua
candidatura.

“Ficamos combinados
assim: eu oro por você e você

ora por mim”, diz o slogan da
estratégia de Garotinho. A
campanha de oração inclui
um kit que é oferecido após
o cadastro, com uma

carteirinha de intercessor,
uma camisa e um livro.

Os brindes são distribuídos
gratuitamente, de acordo com
informações do jornal Folha
de S. Paulo. A divulgação da
campanha de oração que o
“Irmão Garotinho” pôs em
prática se dá através dos
programas de rádio em
emissoras AM que o ex-
governador mantém.

“A oração é a chave que
move o coração de Deus.
Creia nisso!”, pede Garotinho
na mensagem enviada aos
fiéis. O Rio de Janeiro é o
estado brasileiro com menor
índice de católicos – 45,8%
segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) – e o público
evangélico soma um terço do
total de eleitores.

Com 21% de intenção de
votos, Garotinho lidera as
pesquisas para a eleição
contra o também evangélico,
senador licenciado, e ministro
da Pesca Marcelo Crivella
(PRB); o vice-governador do
estado Luiz Fernando Pezão
(PMDB); o senador Lindbergh
Farias (PT), apoiado pelo
pastor Silas Malafaia; e o ex-
prefeito César Maia (DEM).

Recentemente, o cantor
Sam Alves, vencedor do The
Voice Brasil, esteve no
programa Encontro com
Fátima Bernardes, onde falou
sobre a transformação que o
reality show promoveu em
sua vida. Ele comentou
também sobre sua relação
com sua família e sobre seu
início na música, contando
como foi seu tempo como
líder de louvor em uma igreja.

- Andar na rua é muito
diferente, toda hora tem gente
querendo tirar foto, pedindo

autógrafo, é muito
carinho. Ser reconhecido
e elogiado mostra que fiz
algo correto – comentou,
ao falar sobre como sua
vida se tornou diferente
depois que ganhou o The
Voice.

Questionado se, como
outros cantores, havia
começado sua carreira
lutando para conseguir
um espaço para cantar em
churrascarias e bares, Sam
Alves afirmou que nunca teve
esse tipo de experiência, e

explicou que começou a
cantar na igreja, ressaltando
que também teve que “lutar”
por seu espaço nesse

ambiente.
- Eu comecei na igreja,

e foi sempre uma luta para
eu poder alcançar meu
espaço. Até na igreja, fui
batalhando para poder
crescer. Comecei como
back depois fui crescendo
mais, como líder de louvor
– afirmou Sam Alves,
ressaltando que nunca
cantou em ambientes

como bares, churrascarias ou
boates.

O cantor falou também de
sua relação com seus pais, que

o adotaram quando ele ainda
era um recém-nascido,
afirmando que nunca pensou
como seria sua vida sem eles.
Sam afirmou ainda que nunca
teve curiosidade em conhecer
seus pais biológicos, e que é
grato pela família que tem.

- Eu nunca parei para
imaginar. Sou muito grato.
Não tenho essa curiosidade.
Não tenho sentimento
negativo em relação aos meus
pais biológicos. Eu tenho
minha mãe e meu pai –
afirmou.

O motivo que leva jovens
a abandonarem seus vínculos
com a igreja já foi tema de
diversas pesquisas por parte
de instituições que se
dedicam a estudar o
comportamento de religiosos.
Os motivos variam conforme
a geração que se torna alvo
da pesquisa, mas sempre
apontam para falhas da
igreja.

Uma recente pesquisa
realizada pelo Centro
Nacional de Integração das
Igrejas à Família (NCFIC), nos
Estados Unidos, revelou que
a futilidade dos trabalhos de
jovens nas congregações é o

principal fator que leva ao
abandono.

A época em que os jovens
começam a abandonar suas
igrejas coincide com as
circunstâncias do ápice da
adolescência e fim do Ensino
Médio, fase conhecida por
impulsos de desejo de

transformação do ambiente ao
redor.

George Barna, um dos
pesquisadores cristãos mais
conceituados nos Estados
Unidos, presidente do Barna
Group, afirma que a maior
parte dos adolescentes
voluntários para a pesquisa

revelaram que foram se
desligando de suas
crenças aos poucos. O
processo passa por deixar
de frequentar a igreja ou
parar ler a Bíblia, até o
desligamento completo da
vida espiritual.

Entre os motivos
mencionados pelos jovens

para seu afastamento da
igreja, a falta de ação dos
grupos de jovens, a
superficialidade e a
imaturidade dos temas,
reuniões e líderes desses
grupos apareceu em primeiro
lugar.

O porta-voz do NCFIC,

Adam McManus, porta-voz
observou que o
comportamento dessa fase da
vida contribui com a situação,
e lembrou que adolescentes
costumam dar mais atenção
a amigos e namorados, do que
à família e à igreja.

As experiências com sexo,
drogas e álcool os distanciam
ainda mais da convivência na
igreja, segundo McManus,
que destaca o contra-ataque
das igrejas a respeito da
situação, afirmando que a
pesquisa é uma prova de que
as lideranças estão atentas à
situação e buscam encontrar
soluções para o problema.
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Prefeito Jonas Marins entrega à
UFF protocolo de intenção

O lateral-direito Cicinho,
33 anos, que joga
atualmente no time turco
Sivasspor, ao lado do
também brasileiro Roberto
Carlos, encontrou uma
forma de continuar sendo
cristão, mesmo vivendo em
um país de maioria
muçulmana. “Igreja não tem
aqui. Só mesquitas. Mas
tenho o acompanhamento
de um pastor do Brasil. Ele
faz a pregação via Skype.
Sempre que possível, vejo
vídeo na internet”, contou o
craque ao Globo Esporte.

Cicinho falou de diversos
problemas, como más
companhias, excesso de
álcool, lesão nos joelhos,
que foram superados com a
fé, após sua conversão a
Jesus Cristo, que aconteceu
durante sua passagem por
Roma, na Itália.

“Vemos muitos jogadores
tomando essa direção [do
álcool] e Deus me usou
para servir de exemplo.
Outros jogadores perderam

"Deus me usou para servir
de exemplo", diz Cicinho

o medo de falar da vida
pessoal. Somos formadores
de opinião. Sei o que perdi
[...] em espaço no futebol
e escolhi seguir outros
desejos, que não eram para
um jogador de futebol
profissional. Mas a minha
vida hoje é outra”, disse
ele.

Sobre a vida
estrangeira, o atleta
comentou: “Sivas é a
cidade mais fria da
Turquia. Aqui no inverno
chega a quase 30 graus
negativos. A comida
também não é como a do
Brasil, mas nos adaptamos,
e tem uma pessoa que faz
pratos brasileiros. Há
pessoas que nos ajudam
também com a tradução. A
cultura é totalmente
diferente. Minha esposa
sentiu um pouco, mas nada
que assustasse”.

Ele já jogou em diversos
times brasileiros como
Atlético mineiro, São Paulo,
Botafogo e Sport de Recife
(PE). No exterior, jogou no
Roma, no Villarreal na
Espanha e no famoso Real
Madrid. Cicinho também já
defendeu a seleção
brasileira na Copa das
Confederações em 2005 e
na Copa do Mundo em
2006.

O prefeito Jonas Marins
entregou ao diretor
institucional de Ciências
Humanas e Sociais da UFF
(Universidade Federal
Fluminense), Marcelo
Amaral, protocolo que reitera
a intenção de Barra Mansa em
doar um terreno no Parque da
Cidade para instalação de um
campus no município. A
entrega do documento foi feita
durante reunião realizada na tarde
desta quinta-feira, dia 09, no
gabinete do prefeito. A secretária
de Educação, Lusia Melchíades;
o secretário de Planejamento
Urbano, Ronaldo Alves; e o
diretor executivo do Saae BM,
Horácio Delgado, participaram
da reunião, que contou também
com a presença de estudantes.

No ofício, direcionado à
reitoria da UFF, a prefeitura
confirma o interesse em ceder um
terreno de 5,5 mil metros
quadrados por  meio de comodato

ou outro instrumento jurídico.
Segundo Ronaldo Alves, que
visitou o local em dezembro
com uma comissão de
funcionários e professores da
UFF, o espaço tem capacidade
para abrigar dois prédios, além
de área de convivência e
auditório. “Precisamos agora do
aceite formal da universidade
para darmos início aos
procedimentos legais junto à
Câmara de Vereadores para
cessão do terreno”, explicou
Ronaldo.

O diretor executivo do
Saae BM, que é engenheiro
civil, participou na época do
projeto de construção dos
prédios do campus da UFF
no bairro Aterrado, em Volta
Redonda. Ele comprometeu-
se a fazer o projeto básico da
obra do campus em Barra
Mansa e doá-lo à UFF. “Com
esse projeto em mãos, a
universidade já pode iniciar

o processo de licitação para
execução da obra”, afirmou
Horácio.

Para o prefeito Jonas Marins,
o sonho de trazer a Barra Mansa
uma universidade público está
cada vez mais concreto. “Nossa
expectativa é que em 2015 já
tenhamos cursos de graduação
da UFF em funcionamento na
cidade”, disse Jonas, ressaltando
que parte do CIEP Bom Pastor
pode ser usada para abrigar
alguns cursos enquanto a obra
dos prédios não termina.

O presidente da Câmara de
Porto Real, vereador Sérgio Hotz
(SDD), disse que o Legislativo
municipal continuará empenhado
em prol da governabilidade
municipal, embora não esteja
disposto a aprovar projetos que
sejam contrários ao bom uso do
dinheiro público e
consequentemente aos interesses da
sociedade portorrealense, como,
segundo ele, foi o caso da polêmica
reforma administrativa apresentada
em janeiro que aumentaria em
quase R$ 9 milhões anuais os gastos
da prefeitura com a folha de
pagamento de novos secretários
municipais e cargos comissionados
(CCs). Ele elencou ainda a
aprovação do Plano Diretor e a
construção da nova sede da Câmara
como outras conquistas durante o
primeiro ano à frente da Casa
Legislativa Municipal.

O vereador também
defendeu a igualdade de condições
para todos aqueles que desejam
seguir uma carreira pública e
condenou a atitude de políticos que
tentam se perpetuar no poder
lançando seus filhos e outros
parentes a cargos públicos, como
se só eles tivessem esse direito. Ao
salientar o apoio que tem recebido
dos demais vereadores, Sérgio Hotz
destacou ainda a valorização dos
servidores por meio da reforma
administrativa proposta por ele
juntamente com os demais
membros da Mesa Diretora com o
apoio de todos os parlamentares, o
que permitiu um aumento salarial
de quase 90% para os servidores

Presidente da Câmara de Porto
Real Sérgio Hotz avalia 2013

de carreira da Câmara e
aproximadamente 35 % aos cargos
comissionados (CCs).

Ao falar da reforma
administrativa apresentada pelo
governo municipal no começo
deste ano, que aumentaria em
quase 5% os gastos anuais do
município elevando para quase R$
25 milhões os custos da prefeitura
com os vencimentos do
secretariado e dos cerca de 450
cargos previstos na proposta da
administração municipal (valor que
não incluía a folha de pagamento
dos funcionários concursados),
Sérgio Hotz disse que “não
tínhamos nenhum tipo de
comprovação técnica que o
aumento do número de cargos de
funcionários seria proporcional ao
aumento da qualidade dos serviços
prestados para nossa população”.
Em relação à reforma da Câmara
Municipal, que conseguiu
economizar R$ 100 mil anuais
com a folha de pagamento, com a
extinção das chamadas verbas de
representação, o parlamentar disse
que foi importante porque permitiu
incorporar reajustes permanentes
nos vencimentos dos servidores e
ainda diminuiu a defasagem que
existia nos salários dos funcionários
concursados em relação aos CCs.

O presidente defendeu a
participação de todos na política
e  foi taxativo ao condenar o que
chamou de “hereditarismo”. “Eu,
enquanto presidente, busco
mostrar à nossa população que
política e político se faz com
trabalho, com seriedade e
principalmente com estudos.
Aquela coisa do hereditarismo
(dita por algumas pessoas): ‘sou
filho de fulano, sou filho de
sicrano, e portanto tem que ser eu
o político’. Isso não é verdade,
qualquer um, se quiser seguir
uma carreira política, estude,
trabalhe, não necessariamente

precisa nascer dessa ou daquela
família, é o recado que dou a
vocês”.

Uma nova Câmara

Sérgio Hotz comemorou a
construção da nova sede da
Câmara Municipal, que deverá ser
licitada nos próximos dias, mas
também exaltou a atitude da
legislatura atual, com “mais
energia e novas propostas”. Ele
destacou a coragem dos
parlamentares em desengavetar,
votar e aprovar o Plano Diretor,
projeto que direciona o
crescimento organizado da
cidade. Ao falar do
comprometimento da Câmara
com a governabilidade municipal,
ele citou a aprovação em
novembro da Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2014, precedido
pela aprovação, em julho, do
Plano Plurianual (PPA) e LDO
(Lei de Diretrizes
Orçamentárias). Ele lembrou
ainda da transmissão ao vivo das
sessões via internet, todas as
segundas e quartas a partir das 19h
pelo site da Câmara
(www.cmportoreal.rj.gov.br). O
parlamentar falou da importância
dos protestos de rua ocorridos em
junho deste ano como “um
importante recado da população
aos políticos” e arrematou dizendo
que “nós temos colaborado, haja
vista o que já mencionei em
relação a aprovação das peças
orçamentárias, mas os projetos
precisam ser racionalizados e de
bom senso. Se assim o for, será
muito bem vindo a esta Casa e
receberá o carinho e os votos destes
vereadores que estão aqui e em
especial o do presidente. A
viabilidade do governo a gente vai
dar e pra gente isso é ponto
pacífico. Feliz 2014 a todos, muito
obrigado”.
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NOVO ENDEREÇO: Rua São Sebastião, 33
 Centro - Barra Mansa - RJ TEL.: 3324-0437

PALAVRAS DA VERDADE
Pastor José Edson - Assembléia de Deus do Ano Bom e presidente do  CETEC e
do Conselho de Pastores de Barra Mansa
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QUE IGREJA QUERES EM 2014?

Marcelo Cabeleireiro assume
presidência da Câmara de BM

Granato é o novo presidente da
Câmara Municipal de V. Redonda

O vereador Marcelo
Cabeleireiro (PT) assumiu a
presidência da Câmara
Municipal de Barra Mansa. A
solenidade de transmissão de
cargo aconteceu no salão
nobre da Câmara e contou
com a presença do prefeito
Jonas Marins, familiares,
vereadores, secretários
municipais e comunidade.
Estiveram presentes também
para assumir o cargo os
vereadores que fazem parte
da mesa, Ricardo Arbex, 1º
vice-presidente, Denilson
Câmara, 2º vice-presidente,
Vicente Carneiro Leão Filho,
1º secretário e Elias Silva, o
Lia Preto, 2º secretário.

O vereador José Luiz
Vanelli, o leiteiro, que
transmitiu o cargo disse que
deixa a função sabendo que
Marcelo vai fazer um
excelente trabalho.  Ainda de
acordo com o vereador, no

término do seu mandato, foi
devolvido aos cofres
municipais cerca de R$ 200
mil e que isso foi devido a um
trabalho feito com
responsabilidade e respeito
com o dinheiro público.

De acordo com Marcelo,
ele sabe e entende a cobrança
da população e vai tentar

fazer uma gestão mais
transparente e levar
informação para as pessoas
de tudo que vai acontecer na
Câmara.

O vereador disse que vai
modernizar as informações. “
As pessoas criticam, mas não
vem aqui cobrar, não assistem
uma sessão. Vamos atrair as
pessoas, queremos ficar mais
perto do povo. Quem não
puder comparecer vão poder
assistir de casa, pois vamos
levar a sessões da câmara
para a população via
internet”, anunciou.

No final do discurso o atual
presidente disse que pretende
fazer um mandato igual ou
melhor que do Leiteiro. “ Não
quero decepcionar, vou fazer
um trabalho sério e já vou
começar cortando 30% dos
custos do que tiver que
cortar”, encerrou o
presidente.

O vereador Washington
Granato (PTB) assumiu a
presidência da Câmara
Municipal de Volta Redonda.
Ele deixou a Secretaria de
Obras do Governo Neto,
cargo que ocupou ao longo do
ano 2013. Ele quer trazer à
população para o dia a dia da
Câmara. “É uma honra
porque todos os vereadores
querem ser presidente da
Câmara. Já tive essa
satisfação algumas vezes, e
continuo do mesmo jeito,
sendo um vereador inde-
pendente. A independência
dos poderes tem que
prevalecer. Sou um
presidente bastante
democrático e observo

sempre o direito da
Nação”, afirmou.

Ele pretende
implantar algumas
novidades, como a
de convidar a
população a
participar do que
acontece na
Câmara. Através
da internet,
Granato espera
poder mostrar os
gastos, quais os projetos de
Lei estão sendo apresentados,
aprovados ou vetados. “Vai
ser uma forma de estarmos
amenizando o desconforto da
população com relação aos
poderes. Expor o que
gastamos, a nossa folha de

p a g a m e n t o ” ,
comentou.

“Dizem que
funcionário público
não trabalha, mas os
funcionários de lá
trabalham e muito.
Eles têm um
comprometimento
muito grande.
Mudamos toda a
parte administrativa
e a parte da

execução. Fizemos 32 frentes
de trabalho e conseguimos
realizar muitas obras. Um
exemplo é a Beira Rio onde
realizei 70% das obras”
ressaltou Granato, que é pré-
candidato a deputado
estadual.

Temos visto vários perfis de
igrejas, principalmente no Brasil.
Igrejas avivadas, compe-
netradas, musical, profun-
damente teológica. Igrejas que
se ocupa com o social, com a
cultura dos seus membros,
outras, somente com o
crescente desenvolvimento
financeiro da igreja.

Mas, o que mais interessa é
que tenhamos uma igreja forte,
porque são varias as investidas
de Satanás contra a igreja,
atacando-as com o desvio
doutrinário, conformismo e
adaptação com tudo o que o
mundo oferece, a crescente
exploração financeira dos que
com simplicidade buscam uma
benção de Deus.

Serão muitos os desafios que
teremos que enfrentar neste
ano, porque o império da
iniquidade e o espírito do
anticristo já estão atuando em
todas as esferas das  sociedades,
da política  em todo o mundo
influenciando os altos
comandos da ONU e do
Parlamento Europeu

O entretenimento nos cultos
no lugar da oração, da
adoração sincero, do
quebrantamento de corações e
de uma mensagem
convincente bíblica e
poderosa.Torna a igreja fraca
dos valores espirituais e
vulnerável aos ataques do
inimigo das nossas almas.

Para que a igreja seja forte
é necessário que cada
membro daquela igreja seja
forte, convicto, atuante e
amante das almas perdidas. 2
Co 12.15

Uma igreja forte tem força
e graça de Deus para romper
todas as dificuldades, resgatar
os perdidos das prisões,
levantar os de pouco ânimo e
invadir o território das trevas

fazendo brilhar o evangelho de
Cristo.

Uma igreja é forte quando
tem uma fé inabalável  I Tm
3.9.Quando é previdente Ef
6.10-15 Quando os irmãos
vivem em fraternidade
At.2.42,43. Quando é ousada
penetrando nos mistérios de
Deus. Hb 10.19 Quando há
ardente amor. I Pe 3.8-16.
Quando a Palavra de Deus tem
a primazia em tudo. Cl 3.16

Reconhecer, discernir e
detectar, ensinar e repreender
o que ama e se dedica ao erro,
ao mal,a um espírito contrário
à santidade, e a verdade do
evangelho. Uma igreja forte
não permite continuar no seu
seio o que anda praticando o
adultério, o roubo a intriga e a
heresia. Seu líder também deve
ser  forte no seu caráter cristã,
na sua moral, no seu
comportamento como exemplo
dos fiéis; ensina, ama, consola
e repreende.TT 1.13; Sl 1.5,6 Ela
ama a verdade, ama a Cristo e
ao Pai celestial; não se deixa
vender por coisas e
oportunidades de somenos
importância porque o que mais
vale para uma igreja forte é a
sua vitória contra o mal, é ver
almas transformadas, satisfeitas
com um culto verdadeiro. João
4.23,24

Uma igreja será forte
quando ela sempre for
edificada por Cristo. Mt 16.18
Porque Ele é a cabeça da
igreja e a igreja é o corpo
de Cristo, portanto é Jesus
que a conduz e não as
idéias, filosofias, inspirações
das praticas humanas que a
conduz, mas o Espirito Santo
que a prepara, e ensina.Jo
16.13,14 Enche de graça para
o Grande encontro nas nuvens
com o Seu Senhor, aí, a fortaleza
da igreja será eterna. Ef 3.21
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Paulinho Cabeleireiro
"Cortar cabelo é uma coisa, esculpir é outra".

COLUNA DO CONSUMIDOR
Dr. Douglas Maia Carvalho - Membro do IDECON  e Orientador do NPJ/UBM
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Tá em branco né!!!
Anuncie aqui.
24 3323-7537
24 7811-2579
24 8150-4847
24 9979-0811

Igreja Metodista faz trabalho social
e evangeliza no Getúlio Vargas

STF ADIA DECISÃO SOBRE POUPANÇA

"A fé é a parte mais importante da
minha vida", afirma Mark Wahlberg

No final do mês passado, a
Igreja Metodista Campo
Missionário Getúlio Vargas,
em Barra Mansa, liderada
pelo pastor Douglas  Farat da
Silva em parceria com o
Ministério da Família da igreja
Central reuniu cerca de 50
membros, entre adultos e
crianças, para realizar uma
ação sócio-evangelística no
bairro Getúlio Vargas.

De acordo com Douglas,
o objetivo primeiro foi de
levar as boas novas do
evangelho e distr ibuir
brinquedos as  crianças da
comunidade, com alcance
de mais de quarenta casas e
por volta de 160 crianças.
“Cadastramos priori ta-
riamente as famílias com
maior cont ingente  de
crianças para na véspera
de  Nata l  d i s t r ibu i rmos
cestas  básicas, afim de dar
um natal melhor à esses
moradores e os convidamos
para a realização da cantata

infantil de natal, que foi
realizada no mesmo dia
em nossa igreja,  com a
participação das crianças

da igreja central e também
das  c r ianças  de  nossa
comunidade” ,  exp l icou
Douglas.

A  mensagem base  do
evangelismo foi o texto do
evange l i s ta  João 3 .16:
“Porque Deus tanto amou o
mundo que deu o seu Filho
Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna”.

A Igreja Metodista está
presente no Getúlio Vargas
há  o i to  meses ,  e  a
f ina l idade é  c r ia r  um
vinculo  permanente  no
bairro. “Queremos levar o
evangelho e a mensagem
salvadora, tendo em mente
o  dese jo  de  gera rmos
disc ípu los  e  d i sc ípu las ,
com ações efetivas no que
se refere as necessidades
rea i s  das  famí l ias ,  das
pessoas,  do ser humano,
que é o alvo indiscutível da
igreja de Cristo”, finalizou
o pastor Douglas.

O rapper, ator e produtor
Mark Wahlberg em uma
recentemente entrevista falou
sobre carreira, relação com a
família e sobre sua fé, ao que
ele classificou como a parte
mais importante de sua vida.

Na entrevista, o ator revelou
também que havia parado de
estudar, e que só neste ano,
2013, conseguiu finalizar o
High School, o que equivale ao
Ensino Médio no Brasil.

Wahlberg afirmou que se
arrepende de ter abandonado
a escola, e que não quer que
sua atitude errada em relação
aos estudos seja um mau
exemplo para seus filhos.

“Eu não quero ver meus

filhos dizendo: ‘Você não
concluiu os estudos, por que
precisamos?’”, disse o ator,
segundo o site Parade.

Foi também ao falar sobre
sua família que o ator afirmou
ter a fé como algo essencial
para sua vida. “(A fé) É a parte
mais importante da minha
vida. Eu não tento empurrá-la

a ninguém e nem tento
escondê-la”, disse.

Questionado sobre o que faz
no domingo, Wahlberg
explicou que levanta cedo, às
6h30, dá biscoitos para seus
filhos “se elas forem
boazinhas”, e diz para
“deixarem a mamãe dormir”.
Então, ele vai à igreja às 7h30
e toma café da manhã com a
família na volta.

“Então vamos à igreja
novamente às 10:30, se as
coisas não estão muito
agitadas. Ou, se uma das
crianças tem um jogo vamos
vê-la jogar. É um dia de se
passar em família”, afirmou o
ator.

O STF (Supremo
Tribunal Federal) iniciou a
sessão prevista para votar
a correção das poupanças
nos planos econômicos
dos anos 80 e 90 às 14h
30. Logo na abertura, o
ministro Marco Aurélio de
Mello propôs que a
votação do julgamento da
correção dos planos
econômicos ficasse

para 2014, quando terão
mais tempo para fazer
sucessivas sessões para
votar a matéria.

O presidente do STF,
Joaquim Barbosa, disse
que não se opunha e
ouviu os demais
membros da corte sobre
a proposta.

Pelo advogado
Douglas Maia Carvalho,
foi esclarecido que os
processos que ainda não
foram julgados e os que
foram julgados e
encontram-se no
Tribunal de Justiça na
cidade do Rio de Janeiro,
em virtude de recurso,

seja da parte Autora ou da
parte Ré, encontram-se
paralisados em virtude de
uma determinação do
STF aguardando
justamente a decisão final
do próprio STF sobre o
assunto. Pelo advogado

foi dito que os Autores
das ações relativo

a poupança
encontram-se

extremamente
ansiosos pela

decisão final, ressaltou
porém que os processos
que já transitaram em
julgado, ou seja que a
sentença não pode ser
mais modificada, e que
encontram-se em fase de
execução para
pagamento por parte da
instituição bancária do
crédito da parte Autora,
encontram-se tramitando
normalmente.

Assim, esclareceu por
fim que o consumidor
que encontra-se com o
processo na justiça que
ainda não teve decisão
final deve aguardar a
manifestação STF.



O casal Roberta e Rafael feliz com a chegada da
primeira filha Alice.

O casal Selma e Christian.
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Roupas para crianças e adultos
Rua Barão de Guapi, 11 - Centro - Barra Mansa - RJ
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Conservação e Limpeza

SERVIÇOS:

Informática
Segurança do trabalho

Manutenção Industrial

Administrativos

A solução para sua empresa

Av. Joaquim Leite, 396 - sl. 406 - Galeria União
Centro - Barra Mansa

Tel.: 3323-4602 / 3323-3919

Av. Joaquim Leite, nº 01 - Sala 1005
 Ed. Benedictus - Centro - Barra Mansa/ RJ

 Tel.: (24) 3323-2512

Av. Joaquim Leite, 502 - Centro - Barra Mansa - Tel.: 3323-1474
PRESENTES PARA OCASIÕES ESPECIAIS
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Uma das melhores
ferramentas de apren-
dizagem da atualidade. Este
livro revela a eterna Palavra
de Deus em um formato fácil
prático e dinâmico. É o maná
ideal e abençoará pais,
homens de negócios, líderes
e ministros do evangelho.

Baseado em princípios bíblicos e
em experiências do dia a dia, o
autor apresenta soluções para as
tragédias e traumas que podem
ter acontecido com você. Leia a
fim de que você possa ter mais
confiança e deixar para trás o que
passou.

GRAÇA é o novo álbum de
Aline Barros pela MK Music
(o quarto da cantora para o
segmento adulto pela
gravadora). E, claro, chega
debaixo de muita
expectativa. Desde a
produção, escolha de
repertório, a definição do
produtor musical.

Para a dupla RAYSSA &
RAVEL não importa o estilo,
desde que a mensagem seja
comprometida com a Palavra.
Ao longo de 26 anos de
carreira os cantores têm
surpreendido a cada novo
álbum. E o CD O QUE DEUS
FEZ POR MIM, que marca o
retorno da dupla para a MK
Music.

Os irmãos Igor e Gabriela Martins.



Dr. Marcus A. Marassi
CRM 52.47526-0

Oftalmologista
Clínica e Cirurgia dos Olhos

     Consulta com hora marcada pelo telefone: 3323-2823

Convênios: Sul América, Comedh, Bamerindus,
Unimed, Amil, Caberj,  Saúde Bradesco, Trimed,

Banco do Brasil, Telerj, Fundamp, Amil, Dix Saúde,
Prevem Dem, Pró-Saúde, AGF Saúde, Medial Saúde

e Marítima Saúde
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 Av. Dr. Francisco Vilela, nº 44- Sala 613 - 6º andar - Centro- BM
Centro Empresarial William Schneider (Próximo ao Ed. Benedictus)
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Ex-garota de programa vê na igreja
forma de tirar jovens da prostituição

Ator Will Smith anuncia que
dirigirá filme sobre Caim

Pr. Welington - Igreja Mundial de Barra Mansa/RJ

Até recentemente, Dulci Paina era
garota de programa, diz que era famosa
na balada de Campo Grande (MS),
ganhava até R$ 1,5 mil por noite e ficou
conhecida após ter fotos íntimas
divulgadas sem autorização em redes
sociais. Então mudou radicalmente de
vida, largou a profissão e começou a
frequentar a igreja. Agora empresária,
ela diz ter a meta de resgatar outras
mulheres do mundo da prostituição.

Dulci afirma que tomou uma decisão
polêmica, vista com preconceito por
outras pessoas. “Antes, me criticavam
porque eu era garota de programa,
vendia sexo. Agora que eu decidi me
converter, aceitar Deus e mudar de vida,
também sou criticada. Que sociedade
é essa em que vivemos, em que as
pessoas se acham no direito de julgar?”,
questiona.

Durante o tempo em que fazia
programas, o lado financeiro sempre a
impedia de abandonar o ofício.
“Infelizmente durante esses meses eu
optei pela forma mais rápida de ganhar
dinheiro, mas isso não quer dizer que
era a forma mais fácil. Nunca foi fácil
transar com outros homens. A primeira
vez foi tão difícil que não consegui”,
lembra.

O desejo de mudar de vida era,
segundo ela, conflito psicológico.
Largar ou não a profissão que rendia
tanto? Dulci fala que obteve uma
resposta, segundo ela, por “ironia do
destino” durante encontro com um
cliente.

“Chegamos no quarto e eu já estava
preparada para fazer o que sempre fiz
com os clientes, mas ele falou que não
queria nada comigo e que estava ali
porque Deus o havia mandado para me
ajudar. Pediu para eu me olhar no
espelho e falou que eu era uma menina
bonita, gente boa e que eu não
precisava mais fazer aquilo. Que Deus
tinha um propósito na minha vida”,

relata.
Essa pessoa, de acordo com a

empresária, lhe deu um livro
evangélico, inicialmente ignorado por
ela. “Eu não queria ler porque no fundo
eu sabia que se eu me aproximasse de
Deus ia acabar largando essa vida”,
afirma.

Dulci conta que certo dia sua sobrinha
abriu o volume aleatoriamente e leu um
trecho dizendo que “Deus nos dava o
caminho das bençãos e maldições e que
eu deveria escolher o que eu quisesse”,
relata. Na semana seguinte, foi
convidada para assistir a um culto e
aceitou.

Momento de fraqueza
Dulci diz que não tem vergonha do

passado e que não se importa com
críticas sobre a antiga profissão. “As
pessoas querem me julgar, mas eu não
ligo. A sociedade não aceita bem quem
fala a verdade, quem assume o que é
sem medo de críticas. Eu fiz isso quando
resolvi ser garota de programa, em
maio deste ano, e estou fazendo o
mesmo porque escolhi mudar. Eu
determino o que eu quero para minha

vida, tenho livre arbítrio e ninguém tem
nada com isso”, explica.

A vida de garota de programa
começou depois que a empresária, na
época vendedora de loja de roupas,
começou a trabalhar também em casas
noturnas fazendo recepção de clientes,
mas o dinheiro, segundo ela, não dava
para todas as contas. Nesse momento
apareceu a oportunidade de sair com
homens em troca de dinheiro. “Foi um
momento de fraqueza”, afirma.

Ela diz ter ficado indignada com a
forma como a sociedade valoriza as
pessoas. “As pessoas valorizam mais uma
pessoa que vende o corpo e o sexo do
que uma vendedora de uma loja de
roupas. É revoltante você saber que
trabalhava 12 horas por dia para ganhar
R$ 2 mil, no máximo, e que em uma
hora de programa tira R$ 300. Os
valores da sociedade estão errados”,
afirma.

Mesmo sem arrepender-se, Dulci

diz que tomaria rumo diferente na vida
se tivesse chance. “Eu não repetiria isso.
Hoje enxerguei que tenho capacidade
para ganhar dinheiro de outra forma, sem
desrespeitar os ensinamentos da minha
mãe e de Deus. Não quero voltar atrás
nunca mais. É uma decisão definitiva. Só
quem conhece Jesus sabe o quanto ele nos
dá paz para tomar decisões”, declara.

Sobre os desafios de manter-se no
caminho da religião, Dulci diz que vai ser
uma luta diária. “Ele [Deus] não disse que
seria fácil. Servir a Deus é um desafio
constante. Todos os dias o pecado vem e
bate na sua porta. Mas quando você está
firme no seu propósito fica mais fácil”,
afirma.

Para o futuro, Dulci conta que pretende
se fortalecer na religião para tirar outras
mulheres da vida da prostituição. “Por
enquanto eu estou me fortalecendo,
conhecendo mais sobre Deus e
adquirindo sabedoria, para poder fazer
esse trabalho de ajuda”, explica.

O ator Will Smith
estreará como diretor de
cinema à frente das
filmagens de “The
Redemption of Cain”, um
longa-metragem que usará
a história do primeiro
assassino da Bíblia como pano de fundo
para uma ficção com mais elementos.

Smith já havia sido confirmado como
protagonista do filme pela Sony Pictures,
e agora assumirá a direção do projeto,
que entre outros elementos, deverá

incluir vampiros na história,
elementos de ficção que vem
sendo tema de muitos filmes
em Hollywood nos últimos
anos.

O título do filme sugere a
redenção do fratricida,

“famoso” pela morte de Abel, seu
irmão. No filme que Will Smith atuará
e dirigirá, sua esposa, Jada Smith,
também estará presente, além dos
atores James Lassiter e Ken Stovitz,
segundo informações do Guardian.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




