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A ingestão de muito açúcar causa diabe-
tes? Durante anos, os cientistas disseram
que “não exatamente”... No entanto, novas
evidências podem derrubar esta teoria

Uma nova pesquisa, publicada no PLoS
One, sugere que o açúcar pode desempenhar
um papel muito mais relevante na origem do
diabetes do que pensávamos antes. Os pes-
quisadores descobriram que países com mais
açúcar em seus suprimentos de alimentos têm
maiores taxas de diabetes, independentemen-
te da relação do açúcar com a obesidade (ou
de outros fatores dietéticos) e de diversos
fatores econômicos e demográficos.

Embora o estudo seja centrado nas taxas
de diabetes entre
adul tos  de  20-79
anos, o tema também
se relaciona com as
crianças. O diabetes
tipo 2, que responde
por 90% dos casos de
adultos e está vincu-
lado à obesidade, cos-
tumava ser raro em
crianças. Mas, ao lon-
go das últimas déca-
das, crianças e adoles-
centes têm sido diag-
nosticados com o pro-
blema cada vez mais
cedo. Ao mesmo tem-
po, reduzir a ingestão
de açúcar pelas crian-
ças já é foco de vários
programas preventi-
vos de saúde, como
campanhas mundiais
que pretendem banir
bebidas açucaradas
de escolas e de hospi-
tais infantis.

Para termos uma
ideia sobre como as
novas descobertas se
aplicam às crianças, conversamos com o pe-
diatra Moises Chencinski sobre o assunto.

01) O que os resultados deste es-
tudo podem significar para a saúde
das crianças?

Moises Chencinski - Este estudo
utilizou dados do consumo de açúcar para pa-
íses inteiros e não para indivíduos. Isso sig-
nifica que as crianças e os adultos pesquisa-
dos estavam vivendo em países onde os níveis
mais elevados de açúcar nos alimentos foram
associados com taxas mais elevadas de diabe-
tes. As potenciais implicações dessa relação
são ainda mais fortes para as crianças do que
para os adultos. As crianças estão sendo ex-
postas ao maior consumo de açúcar por um

Sobre açúcar, diabetes e crianças...
tempo muito maior. Este é um problema co-
mum, particularmente nos países em desen-
volvimento, onde os hábitos alimentares e o
peso da população vêm mudando muito rapi-
damente. Os pediatras há muito se concentram
no que pode ser feito no início da vida, e ao
longo da fase de crescimento, para prevenir
doenças que têm origem na infância, mas tor-
nam-se mais evidentes na idade adulta. As-
sim, todo o aconselhamento sobre obesidade,
atividade física, comportamento sedentário e
nutrição em crianças é realmente relevante
para a prevenção do diabetes, das doenças
cardíacas, muitos tipos de câncer e outras
doenças crônicas em adultos.

02) Quais os fatores de risco que tem sido
identificados como os maiores contribuin-
tes para o aumento do diagnóstico do dia-
betes tipo 2 em pacientes pediátricos?

Moises Chencinski - O maior contri-
buinte identificado é o aumento de peso. Mas a
crescente taxa de diabetes tipo 2 em idades cada
vez mais jovens, provavelmente, reflete a obesi-
dade crescente no mundo, fruto de mudanças
na dieta - como o consumo de mais açúcar e
alimentos processados - juntamente com menos
atividade física. É por isso que é tão importante
orientar as famílias a melhorar suas dietas e
acabar com o sedentarismo. Devemos prevenir
e controlar o ganho de peso excessivo e todos os
problemas que surgem em decorrência dele, den-
tre os quais, o diabetes.

03) O senhor acha que os pais cujos fi-
lhos não são obesos também devem se preo-
cupar com o consumo de açúcar e o risco de
diabetes de seus filhos?

Moises Chencinski - O estudo não
aborda a questão do diabetes em crianças, mas
reforça os conselhos que eu menciono agora, tan-
to para crianças com peso normal, como para
crianças com excesso de peso. Definitivamente,
recomendo que os pais tentem reduzir a quanti-
dade de açúcar na dieta de seus filhos. A maio-
ria dos pais sequer sabe quanto açúcar seus fi-
lhos estão comendo. Bebidas açucaradas e doces
são as fontes óbvias, mas também há açúcar nos

alimentos processados,
incluindo pão, pizza e
batatas fritas. Os açú-
cares que são adiciona-
dos aos alimentos são
apenas calorias vazias,
ou seja, fornecem calo-
rias extras e nenhum
benefício adicional nu-
tricional ao alimento.
Sendo assim, recomen-
do que todos os pais
tentem ao menos re-
duzir as fontes óbvi-
as de açúcar, como re-
frigerantes, doces e
sobremesas.

04) O que poderia
ser alterado nas po-
líticas alimentares
ou nas políticas de
saúde que poderia
ser eficaz na redução
do acesso das crian-
ças aos alimentos
açucarados?

Moises Chen-
cinski - Infelizmen-

te, o açúcar está em tudo. Como os pais são os
responsáveis pelo que as crianças comem, eles
podem ser mais cuidadosos com a questão, eli-
minando todas as bebidas açucaradas da dieta
das crianças, incluindo aqui todos os refrige-
rantes, sucos de frutas, bebidas esportivas e be-
bidas energéticas. Políticas para limitar a ven-
da de bebidas açucaradas nas escolas também
podem ajudar a limitar o consumo destes pro-
dutos. Impostos mais altos para as bebidas açu-
caradas também poderiam ser uma estratégia
promissora. Assim como no caso do cigarro, os
impostos podem ajudar a reduzir a demanda por
estes produtos, fazendo com que as bebidas açu-
caradas fiquem mais caras. Não é um verdadei-
ro absurdo que um refrigerante seja, hoje, mais
barato do que um suco de frutas natural?
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Mesmo sem perceber, uma mentirinha
vem à tona de vez em quando.

Vejas as seis lorotas aparentemente ino-
fensivas que os pais mais contam aos fi-
lhos. Saiba tambem como deixar de contá-
las às crianças.

1. “Não vou comprar porque não
tenho dinheiro”. Na realidade, você tem
dinheiro e é possível que a criança o veja em
sua carteira. Melhor dizer que não é o mo-
mento ideal para comprar aquele brinquedo,
por exemplo. Época de ganhar presente é no
aniversário ou no Natal.

2. “Prometo que te levo ao par-
que no fim de semana que vem”.
Prometeu, tem que cumprir. Muitas vezes os
pais prometem, mesmo não pretendendo rea-
lizar. E depois reclamam dos políticos.

3. “Fala que eu não estou”. Mes-
mo que a mentirinha não seja exatamente para
o filho, essa atitude quando ele atende um te-
lefonema indesejado pode confundi-lo. Você
está em casa, então é melhor pedi-lo para di-
zer que não pode atender naquele momento.

4. “Não faça isso que o homem
do saco vem te pegar”. Muitos pais re-
correm a esse tipo de personagem – que tam-
bém assume as formas do bicho-papão ou da
polícia – quando a criança está prestes a
aprontar. Não é o ideal. Os pais devem colo-
car os limites, evitando transferir a respon-
sabilidade para um ser fantástico.

5. “O Totó foi para a Fazendi-
nha dos Cachorros”. Lidar com a mor-
te de um animalzinho de estimação ou uma
pessoa próxima é sempre muito difícil. Mas é
melhor tentar explicar, de maneira lúdica, que
aquele ente querido não irá mais voltar. A
criança irá assimilar o ocorrido com o tempo.
Se não, é possível que ela fique esperando o
cachorro voltar.

6. “A cegonha que te trouxe para
casa, filho”. Pode ser difícil explicar a
uma criança como nascem os bebês, mas os
pais não precisam correr para a explicação
da cegonha. À medida que a criança for cres-
cendo, responda pontualmente às questões da
criança de acordo com o surgimento delas, sem
dar justificativas. E, na medida do possível,
de maneira lúdica.

Os resultados, que dobram
o número de alterações genéti-
cas conhecidas associadas ao
câncer de mama, ovário e prós-
tata, foram divulgados em ar-
tigos científicos.

A maior varredura já feita
sobre o genoma humano para
identificar falhas no DNA que
possam causar câncer identifi-
cou mais de 80 minúsculas mu-
tações, uma descoberta que po-
derá ajudar as pessoas com ele-
vado risco de desenvolver a do-
ença, afirmaram cientistas.

Os resultados, que dobram o
número de alterações genéticas
conhecidas associadas aos cân-
ceres de mama, ovário e prósta-
ta, foram divulgados em doze ar-
tigos científicos publicados em
periódicos especializados da Eu-
ropa e dos Estados Unidos.

Os três cânceres relaciona-
dos com hormônios são diagnos-
ticados anualmente em mais de
2,5 milhões de pessoas e matam
um em cada três pacientes, re-

Algumas mentiras que os pais contam para os filhos

portou a revista científica Na-
ture em um comunicado.

Equipes de cientistas de mais
de 100 institutos de pesquisas de
Europa, Ásia, Austrália e Estados
Unidos informaram que o traba-
lho deverá, no futuro, ajudar os
médicos a calcular o risco indivi-
dual de se desenvolver câncer
muito antes do surgimento de qual-
quer sintoma.

Pessoas com mutações de alta
suscetibilidade poderiam ser acon-
selhadas a evitar estilos de vida

que poderiam aumentar ainda
mais o risco de virem a desenvol-
ver a doença, se submeter a exa-
mes regulares e receber medica-
mentos ou até mesmo se subme-
ter a cirurgias preventivas.

Os cientistas afirmaram que
mais estudos são necessários para
permitir traduzir esses indícios ge-
néticos em testes para prever o ris-
co de câncer. Um objetivo mais dis-
tante é usar este conhecimento
para desenvolver tratamentos
mais eficazes.

Maior estudo sobre câncer
associa doença a falhas no DNA
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Serviços de Saúde

A maneira mais eficiente de controlar os quili-
nhos indesejáveis é a mudança do hábito alimen-
tar. Se você segue uma alimentação com poucas
verduras e legumes, mas com muitos doces, fritu-
ras e refrigerantes, vai ser difícil conseguir se li-
vrar das gordurinhas.

Para perder peso e, principalmente, não voltar
a ganhá-lo, o mais indicado é apostar numa boa
reeducação alimentar. E isso não significa deixar
de comer o que gosta e passar a consumir somente
frutas, alimentos light e verduras. Pelo contrário,
o correto é aprender que se pode comer de tudo um
pouco, mas sem exageros e de forma equilibrada.

Segundo a médica com formação em medicina
esportiva Suzete Motta, a reeducação alimentar con-
siste na mudança de hábitos e é conveniente que
seja orientada por um profissional. “Se o objetivo
é emagrecer, é preciso mudar a alimentação e ade-
rir em sua rotina aos exercícios físicos. Desta for-
ma é possível alcançar resultado satisfatório em
pouco tempo. Além disso, a reeducação alimentar
deve ser feita por um profissional, pois necessita
de uma avaliação em relação ao estilo de vida e
doenças pré-existentes”, explica.

Consumir todos os dias alimentos como
pizzas, frituras, lanches e bis-
coitos, mesmo que em pequenas
quantidades, pode levar ao acú-
mulo de alguns quilinhos. E, per-
dê-los pode ser muito mais difícil do
que ganhá-los. “Geralmente quando
a pessoa percebe que está
ganhando peso muito fá-
cil ela tende a seguir di-
etas muito restriti-
vas e que prometem
uma grande perda
de gordura num
curto espaço de
tempo. Apesar da
promessa, essas
dietas podem fa-
zer mal à saúde e
até desencadear
doenças, além de
favorecer o efeito
sanfona”, afirma a médica Dra. Suzete Motta.

O ideal é fazer trocas inteligentes no dia a dia
como, por exemplo, quando for ao supermercado
evitar comprar doces e alimentos gordurosos e
apostar mais em frutas, fazer exercícios físicos
diariamente, e beber mais suco em vez de refrige-
rante. “Esses pequenos hábitos podem favorecer
a perda de peso. Na reeducação alimentar apren-
de-se a substituir alguns alimentos que não são
tão saudáveis por outros”, diz a médica.

TROCA INTELIGENTE QUE EMAGRECE
Quem vive de dieta já sabe que alguns alimen-

tos podem ser facilmente substituídos por outros,
menos calóricos ou com menos açúcar, por exem-
plo. Mas a substituição de alguns alimentos pode
comprometer a saúde. “É preciso ficar atento na
hora de substituir os alimentos de uma refeição,
pois é preciso saber a diferença entre eles, para
comparar os valores nutricionais”, alerta a Dra.
Suzete Motta. Para acabar com suas dúvidas sobre
quais alimentos podem ser substituídos, a médica
esclarece quais são as trocas saudáveis:

Reeducação alimentar exige
acompanhamento médico

Leite desnatado x Leite de Soja: O
leite desnatado é rico em proteínas e cálcio, além
de apresentar baixo teor em calorias e coleste-
rol. É também uma boa fonte de riboflavina e
vitamina B12 e não contém gordura saturada.
Já o leite de soja é extraído da soja e é muito
benéfico, principalmente para pessoas intoleran-
tes à lactose. É isento de colesterol, mas apre-
senta baixa quantidade de vitamina D e cálcio,

devendo ser fortifica-
do com vitaminas.
“Na dúvida, opte
pelo leite desnata-
do, pois ele é um
alimento mais
completo em rela-
ção às vitaminas e
proteínas”, acon-
selha a médica.

Açúcar orgânico x Açúcar Mascavo:
O açúcar orgânico é produzido sem nenhum aditi-
vo químico, tanto na fase agrícola como na in-
dustrial. Enquanto que o açúcar mascavo não pas-
sa pela etapa de refinamento e, com isso, conser-
va o cálcio, o ferro e os sais minerais, sendo, en-
tão, a melhor opção.

Pão integral x Pão com Grãos: O
pão integral é muito mais nutritivo que o pão
comum (branco), pela quantidade de vitami-
nas e fibras, o que facilita o bom funciona-
mento do intestino, além de promover maior
sensação de saciedade.

Queijo branco x Ricota: O queijo branco
é feito com o leite de vaca (integral) apresenta mai-
or quantidade de cálcio e proteína que a ricota,
porém, possui mais calorias. A ricota é feita so-
mente do soro do leite, apresenta menos sódio que
o queijo minas e tem menor quantidade de gordu-
ra e calorias. Para perder peso, opte pela ricota ou
queijo minas com gordura reduzida.

Suco Natural x Suco Industrializa-
do Light: Os sucos naturais são ricos em vita-
minas e fibras. Ao contrário dos sucos industriali-
zados light, em que são adicionados conservantes,
adoçantes em excesso, corantes, e não preservam
as vitaminas e fibras dos sucos de frutas naturais.
“Opte pelos sucos naturais e escolha frutas como
abacaxi, melão, limão e maracujá, pois são frutas
com menos calorias”, sugere a Dra.Suzete Motta.

Aveia x Cereal: A maioria dos cereais é
feita exclusivamente com farinha refinada, que
não contêm fibras, além de aumentar a glicemia,
fazendo a pessoa sentir fome com mais frequên-
cia. Opte pelas versões integrais, sem açúcar, ou
pela aveia, que é pouco calórica, de baixo índice
glicêmico e funcional.

Temperos e Molhos Pron-
tos: Geralmente os temperos em
cubos contêm muito sódio e os mo-
lhos para a salada são gordurosos

e calóricos. O ideal para cozinhar é
trocar esses temperos pelos natu-

rais, como ervas frescas, cebola e
alho. Na salada, opte pelo azeite, li-

mão ou a mostarda.

Carnes X Peixe:
Substitua as carnes
por peixe. Ele tem pou-
ca gordura e é ótimo

para quem quer
perder peso ou
controlar o nível
de colesterol no
sangue. “Se você
trocar o bife por
um filé de peixe
ou de peito de
frango pode estar
ingerindo até 200
calorias a menos”,
revela a médica.
Mas é bom ficar
atento ao consu-

mo de crustáceos (camarão, caranguejo, etc.),
que são muito calóricos.

Arroz Branco x Arroz Integral: O ar-
roz integral ainda é a melhor opção por conter fi-
bras que auxiliam no bom funcionamento do in-
testino. Além disso, o integral retarda a absorção
de açúcares e gorduras, ajuda a controlar o coles-
terol e, para completar, evita o acúmulo de gordu-
ra na região abdominal.

Refeição a cada quatro horas: O ideal
é se alimentar a cada quatro horas para evitar que
o nível glicêmico diminua e a vontade de comer
aumente. Além disso, mantenha hábitos saudáveis
e pratique exercícios físicos. “É importante que a
reeducação alimentar seja incorporada gradativa-
mente, ou seja, dia após dias. Desta forma é possí-
vel emagrecer e manter um peso saudável por meio
de bons hábitos alimentares”, conclui a médica.

Dra. Suzete Motta médica com formação em
medicina esportiva
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Os dias corridos, preocupações extras, má ali-
mentação, ansiedade, estresse, e outros fatores,
como genética, podem ser os responsáveis pelos
tufos de cabelo que estão caindo no chão ou fican-
do na escova e nos travesseiros.

A queda de cabelo é um problema que causa
pânico em homens e mulheres e exige tratamen-
to e cuidados para prevenir. Segundo a dermato-
logista Miriam Sabino de Oliveira, é normal ocor-
rer uma perda de 100 fios de cabelo por dia e
quando a queda ultrapassa esse número ela deve
ser investigada.

“A queda excessiva de cabelo pode ter inú-
meras causas e muitas vezes pode não ser cal-
vície, que é resultado de uma rarefação (afina-
mento) dos fios capilares. O abuso de produ-
tos químicos, infecções, estresse, uso de medi-
camentos, anemia e até dieta pobre em proteí-
nas, são fatores desencadeantes da queda ca-
pilar. Mas todos podem ser revertidos quando
tratados”, afirma.

Para saber quantos fios estão caindo, reco-
menda-se fazer um teste. Segure uma mecha,
puxe sem muita força e observe quantos fios
caiu. A quantidade normal é de no máximo
cinco fios. Caso tenha caído mais, já é sinal
de uma queda preocupante.

“Se você notou uma perda de fios na
escova, ao lavar o cabelo ou na hora de
pentear, é importante procurar um der-
matologista para fazer o diagnósti-
co da causa e verificar se é sim-
ples, como uma alergia a cosmé-
ticos, ou mais grave, no caso
de doenças”, explica.

Como, quando e quanto
cresce o cabelo? A perda di-
ária de alguns fios de ca-
belo é um processo natu-
ral, pois todo fio tem o
seu tempo de vida. O ci-
clo do cabelo passa por
três fases:

1ª Anáge-
na: é a fase de
crescimento do
cabelo que dura de 2 a 3 anos. Nessa fase, os
fios são muito sensíveis a alterações químicas
e nutricionais;

2ª Catágena: é a fase em que o cabelo para
de crescer e o folículo começa a regredir. A dura-
ção é de 2 a 3 semanas;

3ª Telógena: é a fase após a involução
máxima do folículo capilar. Há uma nova fase de
crescimento, ou seja, conforme o novo fio vai cres-
cendo, outros vão caindo. Dura de 3 a 4 meses.

10 dicas para reduzir a queda de cabelo
CABELOS FIRMES E SAUDÁVEIS

Hoje em dia, são diversas as opções para trata-
mento ou redução da queda de cabelo. A dermato-
logista Miriam Sabino esclarece quais são as solu-
ções mais simples para driblar esse problema.

1 - Reduza o seu estresse: O estresse
pode ser um dos responsáveis pela queda do cabe-
lo. “O estresse interrompe o crescimento do fio.
Além disso, alterações no sistema imunológico
causam inflamações no couro cabeludo, o que afe-
ta o nascimento de novos fios”, revela a dermato-
logista. A melhor forma de tratar essa causa é re-
laxar, praticar exercícios físicos e ter uma alimen-
tação equilibrada.

2 – Use sempre condicionador: Não
deixe de usar condicionador ou creme após lavar
o cabelo com xampu. Eles facilitam na hora de
pentear, além de tratar as madeixas.

3 - Mantenha o couro cabeludo sem-
pre limpo: É normal o cabelo cair durante o
banho, pois os fios podem estar na fase telógena.
O que não pode acontecer é deixar de lavar o cabe-
lo porque a sujeira no couro cabeludo também
pode causar a queda dos fios.

4 - Fazer exercícios físicos: Praticar
atividade física também faz bem à saúde dos cabe-
los. Quando se pratica exercícios, se libera endor-
fina, o que alivia o estresse e, consequentemente,
diminui a perda dos fios.

5 – Cuidado com o consumo exces-
sivo de álcool: O consumo de bebidas alcoóli-
cas aumenta a produção de radicais livres que po-
dem promover uma inflamação em alguns tecidos,
principalmente do couro cabeludo. “Dependendo
da inflamação, pode haver o aumento da queda de
cabelo. Além disso, o álcool faz com que o corpo
exija um esforço maior para metabolização do eta-
nol, o que gera um desgaste no metabolismo le-
vando à queda capilar”, alerta a médica.

6-Evite o cigarro: O cigarro tem a capaci-
dade de produzir radicais livres em nosso corpo, o
que facilita a queda capilar.

7-Fique atenta a Automedicação: A
automedicação pode ser um fator desencadeante
da queda capilar, assim como também pode cau-
sar sérios danos à saúde. Evite tomar remédios
sem a prescrição do médico.

8 – Poupe o seu tempo e garanta re-
sultados: Não confie em receitas milagrosas para
tratar o problema de queda de cabelo. Se você no-
tou a perda de fios, procure um dermatologista para
avaliar as causas e indicar o melhor tratamento.

9-Problemas hormo-
nais: O estado nutricional

do paciente é muito impor-
tante, através de uma
boa alimentação é pos-
sível tratar a queda e
repor as vitaminas ne-
cessárias. Já os pro-
blemas hormonais es-
tão entre os fatores
mais comuns de que-
da de cabelo. “No caso
de alterações hormo-
nais, inúmeras podem
ser as possibilidades
de diagnóstico e tra-
tamento. Por isso, é

importante procurar um profissional para tratar o
problema antes que se agrave”, aconselha a derma-
tologista. O estado nutricional do paciente é muito
importante, através de uma boa alimentação é pos-
sível tratar a queda de cabelo.

10 – Controle a ansiedade: A queda de
cabelo não cessa da noite para o dia. Deixe a neu-
rose de lado. “Quando o cabelo cai devido ao au-
mento dos níveis de ansiedade, é preciso tentar
alterar o estilo de vida”, sugere a dermatologista.

Dermatologista Miriam Sabino de Oliveira



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /ArialBlack-Bold
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialHC
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMT-CondensedBold
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialTh
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Futura_Poster-Light
    /Futura2-Italic
    /Futura2-Normal
    /FuturaBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Bold
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCndObl-Bold
    /FuturaCndObl-Normal
    /Futura-Condensed-Bold
    /Futura-Condensed-BoldItalic
    /Futura-CondensedExtraBold-Th
    /Futura-Condensed-Italic
    /Futura-CondensedLight-Italic
    /Futura-CondensedLight-Normal
    /Futura-CondensedLight-Thin
    /Futura-Condensed-Normal
    /Futura-Condensed-Thin
    /FuturaExt-Bold
    /FuturaExt-Normal
    /FuturaExtObl-Bold
    /FuturaExtObl-Normal
    /Futura-Normal
    /FuturaObl-Bold
    /FuturaObl-Normal
    /Futura-Thin
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


