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Segurança

Por TST Fabiana Ribeiro

Vamos continuar com nossas
dicas de segurança e dessa
vez com o tema: "MAPA DE

RISCO".
Mapa de Risco é uma repre-

sentação gráfica de um conjunto de
fatores presentes nos locais de tra-
balho, capazes de acarretar prejuí-
zos à saúde dos trabalhadores: aci-
dentes e doenças de trabalho.

Para que serve um mapa de
risco? A função primordial do
mapa de r isco empresarial é
conscientizar e informar os fun-
cionários, de forma visual e di-
dática, sobre os perigos existen-
tes em cada local de trabalho.
Dessa forma, eles estarão pre-
parados para desempenhar as
tarefas com o máximo de caute-
la e precaução possível.

É apresentado graficamente
de acordo com o layout do local
analisado através de círculos de
cores diferentes, de acordo com o
nível dos riscos e com as cores cor-
respondentes a eles.

A intensidade do risco se dá
de acordo com a percepção dos
trabalhadores representada por ta-
manhos proporcionalmente dife-
renciados de círculos. Ou seja,
Riscos Pequeno, Médio, Grande,
representados por círculos propor-
cionalmente maiores.

No gráfico, cada risco é re-
presentado por um círculo de cor
diferente. São classificados como
riscos físicos (representados pela
cor verde), químicos (cor verme-
lha), biológicos (cor marrom), er-
gonômicos (cor amarela) e de aci-
dentes (cor azul).

A elaboração de Mapas de Ris-
cos está mencionada na alínea "a",
do item 5.16 da NR 05 ( Norma
Regulamentadora 5): "identificar os
riscos do processo de trabalho, e

Dicas do setor de Segurança do Trabalho

Sendo assim, os objetivos do
Mapa de Risco são: reunir as in-
formações necessárias para es-
tabelecer o diagnóstico da situa-
ção de segurança e saúde no tra-
balho na empresa; possibilitar a
troca e divulgação de informações
entre os trabalhadores, estimu-
lando-os a participar das ativida-
des de prevenção.

elaborar o mapa de riscos, com a
participação do maior número de
trabalhadores, com assessoria do
SESMT, onde houver ";

Toda empresa que apresen-
tar risco em suas atividades de-
vem realizar o mapa de risco, in-
dependente do número de funci-
onários, tamanho ou segmento
da empresa.
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Recursos Humanos

AMetalúrgica Inca participou
do prêmio CIEE Melhores
 Programas de Estágio, o

resultado foi divulgado no dia 17
de Junho, em solenidade online,
e a premiação da qual participam
organizações públicas, privadas e
do terceiro setor.

Participaram do 12º Prêmio
CIEE Melhores Programas de
Estágio, pouco mais de 17 mil
estagiários de 719 organiza-
ções públicas, privadas, de eco-
nomia mista e terceiro setor, que
responderam uma pesquisa ela-
borada com base na experiência
do CIEE e da ABRH-SP , com o
suporte técnico e metodológico
do instituto de pesquisa IBOPE
Inteligência.

O estudo faz a premiação
por dois critérios: quantitativo,
para empresas que deram opor-
tunidade ao maior número de es-
tudantes no país; e qualitativo,
para as inscritas que foram mais
bem avaliadas pelos seus esta-
giários, de acordo com diferen-
tes aspectos relacionados às
práticas de estágio.

A Metalúrgica Inca já classifi-
cou em 1° lugar na categoria de
21 a 40 estagiários em 2018 e

Metalúrgica Inca participa do prêmio
CIEE Melhores Programas de Estágio

sempre apoiou e reconheceu a im-
portância do estagio, visto que

40% do quadro de empregados
foram estagiários.
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Qualidade

NESTE MÊS VAMOS FALAR DO
SETOR CENTRO DE USINAGEM

Por Regilene Araújo

Para o mês de Agosto,
falaremos do setor do
Centro de Usinagem,

área onde são usinadas as
peças com alta precisão atra-
vés de CNC, um equipamen-
to que possui alta tecnologia
e precisão nos comandos
gerados e requer uma aten-
ção redobrada, pois trata-se
de área com grande preci-
são, os comandos são pla-
nejados no inicio de cada
processo, onde cada turno
realiza suas operações.

A equipe da área tam-
bém possui um diferencial, pois
trabalha com tolerâncias res-
tritas, exigindo uma atenção re-
dobrada ao processo, a área é
comanda pelo líder Rogério e
também conta com o grande
auxílio da área técnica, repre-
sentada pelo William Richard.

Inca adquiriu 02 novas empilhadeiras

Por Regilene Araújo

A Metalúrgica Inca
adquiriu 2 novas empilha-
deiras. Os novos veículos
foram recebidos em 02 de
julho através da entrega
técnica realizada pelo fabri-
cante Clark-Mapel, os no-
vos equipamentos já estão
em operação na área fabril.

As novas empilha-
deiras possuem grande
tecnologia, com capacida-
de de peso para 2.500kg,
com motor de 70hp tor-
nando-a mais rápida e

também econômica, com
tamanho versátil podendo
entrar até em container,
aos operadores da empi-
lhadeira possuem regula-

gens adaptáveis, propor-
cionando uma boa ergo-
nomia a quem está no co-
mando da empilhadeira.

Durante a entrega

técnica os representantes
da empresa Clark-Mapel,
Sra Elaine e Sr. Carlos esti-
veram presentes informan-
do todas as particularidades
e tecnologias das empilha-
deiras equipamentos, orien-
tando sobre as conserva-
ções e uso adequado.

Acompanharam este
processo os colaboradores:
Toni Nunes (Manutenção),
Paulo Vitório e Pedro Bacin
Jr (Líderes de processo)

Confira as fotos da
orientação e o recebimen-
to dos novos veículos!
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Comercial

Por Roberto Ferreira

Aquantidade de insu-
mos na construção
 civil foi drasticamen-

te afetada pela pandemia, o
que acarretou, principalmen-
te, o aumento do preço dos
produtos, em função da bai-
xa oferta e da alta demanda.

Mesmo diante de um
cenário altamente preocu-
pante, o setor vem se recu-
perando, com o aumento da
produção, e as perspectivas
são de conquistar seu maior
cres cimento histórico dos
últimos oito anos.

Segundo dados da Câ-
mara Brasileira da Indústria
da Construção (Cbic), o Pro-
duto Interno Bruto do seg-
mento deve avançar 4%,
após ter sofrido um grande
baque em 2020, com uma
queda de 11,4%. Se transfor-
marmos esses dados em va-
lores, podemos ver clara-
mente as consequências que
geraram tanto temor e preo-
cupação entre os profissio-
nais. Em todo o país, o Índice
Nacional da Construção Civil
(INCC), registrou uma alta de
17,72% nos valores dos insu-
mos, entre janeiro e novem-
bro. Além de impactar direta-
mente o funcionamento do
setor, a falta de insumos tam-
bém pode afetar o consumi-

A luz está acessa

dor final, que poderá pagar
um valor maior pelo imóvel.

Felizmente, o segmen-
to vem lutando bravamente
para contornar essa crise,
com ações que objetivam
reequilibrar a balança entre
oferta e demanda e, princi-
palmente, ampliar a oferta
dos locais de venda de insu-
mos. Afinal, somente a cons-
trução civil é responsável por
7% do PIB brasileiro-uma
grande parcela da nossa
economia, que deve ser bem
cuidada para evitar ainda
mais consequências negati-
vas. Como solução, vários
estabelecimentos estão
apostando em diversas
ações estratégicas para se
recuperarem dos efeitos da
pandemia em 2020, tais

como investir na digitalização
para possibilitar o atendimen-
to online e o aumento das ve
ndas de seus produtos para
todo o país, flexibilizando as
negociações e adotando pre-
ços diferenciados para que
consigam crescer e se des-
tacar diante da grande con-
corrência que será criada e
estimulada. Com tantas
ações empreendedoras, é
notável o aumento da per-
cepção po sitiva entre os pro-
fissionais do ramo, que an-
tes se viam extremamente
preocupados, sem uma luz
no fim do túnel. Os efeitos
causados pela pan demia
ainda serão sentidos por
muito tempo, mas com a vol-
ta da produção em massa e,
especialmente, com o início

da vacinação -as perspecti-
vas de crescimento para o
setor são animadoras. As
conquistas econômicas des-
sa volta agressiva na produ-
ção serão enor mes, especi-
almente com o aumento do
interesse de diversas pesso-
as em investir na movimen-
tação do setor. Inclusive,
essa pode s er uma grande
estratégia para os empreen-
dedores que estão buscan-
do se recuperar. Será um
processo lento, mas que, a
longo prazo, trará resultados
positivos para a construção
civil e, principalmente, para
a economia do país. Vamos
todos trabalhar para fazer de
2021 um dos melhores anos
da história ria da construção
civil no Brasil.

O Top Of Mind é o mais importante
prêmio de lembrança de marca do mercado

da construção. A votação é realizada por meio
de entrevistas telefônicas com revendedores de

materiais de construção de todo o Brasil,
que indicam a primeira marca que lhes

vem à mente, em 90 categorias.
A Metalúrgica Inca agradece a todos

os clientes e o GRUPO REVENDA por
ser citada na categoria Ferragens como

uma das marcas mais lembradas.

Metalúrgica Inca é destaque na categoria Ferragens
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Meio Ambiente

ODia do Combate
à Poluição é co
memorado em 14

de agosto e tem por objeti-
vo alertar todas as esferas
da população sobre o gra-
ve problema ambiental que
enfrentamos e buscar me-
didas para conter a degra-
dação do nosso planeta.

O QUE É POLUIÇÃO?
A poluição é geral-

mente definida como a
degradação física e quími-
ca do meio ambiente. De
acordo com a Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981,
que dispõe sobre a Políti-
ca Nacional do Meio Am-
biente, ela é considerada
a degradação da qualida-
de ambiental resultante de
atividades que direta ou
indiretamente: prejudi-
quem a saúde, a seguran-
ça e o bem-estar da popu-
lação; criem condições
adversas às atividades so-
ciais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a bio-
ta; afetem as condições
estéticas ou sanitárias do
meio ambiente; lancem
matérias ou energia em
desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos.

Entende-se, portan-
to, que a poluição é um
processo que afeta não só
o ambiente, como tam-
bém todos os seres vivos,
incluindo a população hu-
mana e suas atividades
econômicas e sociais. Di-
ante disso, é essencial
que, para a saúde do pla-
neta e das gerações futu-
ras, tomemos medidas
rápidas para evitar o au-

14 de Agosto - Dia do Combate à Poluição
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/

mento das alterações do
meio ambiente.

QUAIS SÃO OS TIPOS
DE POLUIÇÃO?
A poluição não está

relacionada apenas com o
descarte incorreto do lixo
e com o lançamento de
poluentes na atmosfera.
Existem diversos tipos de
poluição, inclusive aque-
les conhecidos por muitos
apenas como uma pertur-
bação, como é o caso da
poluição produzida pelo
excesso de sons.

Poluição atmosférica:
Poluição caracterizada pela
alteração da composição
do ar e desencadeada, en-
tre outras causas, por in-
dústrias, automóveis e até
mesmo fatores naturais,
como atividades vulcâni-
cas. Essa poluição relacio-
na-se com o agravamento
do efeito estufa e o surgi-
mento de chuva ácida;

Poluição hídrica: Po-
luição que afeta as propri-
edades físicas, químicas e
biológicas da água, com-

prometendo a sua quali-
dade. Uma das principais
fontes desse tipo de polui-
ção é o despejo de resí-
duos urbanos em rios e
lagos;

Poluição do solo:
Essa poluição caracteriza-
se pelo acúmulo e infiltra-
ção de agentes poluentes
no solo. A poluição do solo
está muito relacionada
com o descarte inadequa-
do de lixo e contaminação
por produtos agrícolas,
tais como agrotóxicos;

Poluição radioati-
va: é aquela causada pela
liberação de algum tipo de
radiação. Esse tipo de
poluição é o mais grave e
está associado a danos
sérios à saúde da popula-
ção afetada, como lesões
em tecidos e órgãos, sur-
gimento de tumores e
mutações;

Poluição sonora: é
aquela ocasionada por
sons e vibrações de volu-
me muito alto. Apesar de
muitas pessoas não da-
rem a devida importância

a esse tipo de poluição,
ela é grave e pode causar
problemas cardíacos e
mau humor.

Poluição visual:
Esse tipo de poluição cau-
sa incômodo a quem vê,
uma vez que deixa o ambi-
ente carregado. Ela é ge-
rada pelo número excessi-
vo de propagandas, outdo-
ors, posters e cartazes.

COMO POSSO
CONTRIBUIR PARA A

DIMINUIÇÃO DA
POLUIÇÃO NO

PLANETA?
Muitas vezes, mes-

mo sem perceber, esta-
mos contribuindo para a
poluição do planeta.
Quando utilizamos muito
o carro ou quando não
separamos nosso lixo, por
exemplo, estamos ajudan-
do a deixar o planeta cada
vez mais sujo.

Podemos fazer nos-
sa parte com atitudes mui-
to simples, tais como:

Separar o lixo orgâ-
nico e reciclável;

Evitar o uso de saco-
las plásticas;

Reutilizar embala-
gens sempre que possível;

Evitar utilizar o carro,
preferindo sempre cami-
nhadas, bicicletas e trans-
porte público;

Não jogar lixo nas ruas;
Não realizar queimadas;
Sempre que possível

levar o óleo utilizado na
cozinha para postos de
coleta apropriados.

Aproveite o Dia do
Combate à Poluição e
faça também a sua parte!
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Aniversariantes

1

443

12109

Flávia Garcia dos Santos Bernardo

Abel de Oliveira Nicolato Nilton Carlos Ferreira Riad Xavier Jauhar

Marcelo Domingos Iraci da Costa Ricardo Donizete Monteiro
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Aniversariantes

22

28

2624

3030

29

Luiz Fernando Zardi Silas Augusto da Silva Aguinaldo Augusto de Carvalho

Mateus Vasconcelos Ribeiro William Richard de Souza

Lourrane Beatriz Gomes Serrafim Luis Fernando Cardoso

29
Paulo Cézar da Silva Garcia
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Esportistas da INCA Por Devilson Pereira

Depois de alguns
anos, trazemos
novamente em

nossas páginas uma re-
portagem com o Esportis-
ta da INCA Andrew Daniel
Cipolini, para falar das
suas atividades atuais no
esporte que vão de segun-
da a sexta e do título con-
quistado no futevôlei.

Sua semana está re-
cheada de esportes. To-
das as segundas, quartas
e sextas-feiras, está pra-
ticando musculação na
Academia FJ; nas terças-
feiras são às vezes do fu-
tebol Society e do futevô-
lei (esporte que também é
praticado nas quintas),
ambos na Arena Futbeer.

“De tanto ouvir falar

Esportista da INCA conquista título no
futevôlei logo na primeira competição

do futevôlei eu fui ver
como era e estou gostan-
do. O pessoal brinca mui-
to comigo e me divirto.
Ainda estou no começo e
espero evoluir com os trei-
nos” – disse o Andrew.

Esporte esse que
começou a praticar no úl-
timo mês de maio e logo
no dia 25 de junho dispu-
tou o 1° Torneio de Fute-

vôlei Alunos do Diegão e
conquistou o 1° lugar. Na
Classificação Final:

1° lugar – Andrew /
Mário Cruz

2° lugar – Edinho /
Pedro

3° lugar – João / Luís
Paulo

Vale lembrar que até
meados de 2014 praticou
o Jiu-Jitsu e era faixa

Branca na modalidade.
Também disputou vários
campeonatos pela APAE,
sendo campeão do hand-
ball no Encontro Inter-Ci-
dades 2015. É torcedor do
Corinthians e coleciona
muitas coisas do clube
como: camisetas, bandei-
ras, cobertor, cadernos,
quadros, boné, adesivos,
bolsa, meias, toalhas e um
barco de madeira.

Nas horas vagas,
ainda encontra tempo
para o seu hobby que é
tocar violão.

O Andrew entrou na
empresa em setembro de
2010 através da parceria
com a APAE e foi contra-
tado como funcionário em
fevereiro de 2014.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


