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OPINIÃO

O que sustenta uma 
carreira ou negócio

Quais são as reais 

competências e 

habilidades que o 

mundo corporativo 

exige dos profi ssionais 

de hoje? 

Para ser um empreen-
dedor reconhecido e 
bem-sucedido, é mais 

importante ter talento, paixão 
ou um propósito? Questões 
como essas nem sempre são 
verbalizadas, mas por todos 
os lugares que passo para dar 
palestras, seja no Brasil ou no 
exterior, percebo que a busca 
por essas respostas tem ator-
mentado muitos profi ssionais.

Sou apaixonada por minha 
carreira e atuação como pales-
trante motivacional e isso me 
motiva, me impulsiona. Mas, o 
propósito de realizar algo que 
faça bem para mim e para o 
outros faz com que o talento e 
a paixão sejam reconhecidos. 
Então, entre talento, paixão 
e propósito qual é o mais im-
portante? 

O livro ‘The Four’, de Scott 
Galloway, tem absorvido a 
minha atenção e me levado a 
muitas refl exões. Já disponí-
vel em português, essa obra 
revela novas visões sobre os 
idealizados e as empresas mais 
infl uentes do planeta - Ama-
zon, Apple, Facebook e Google. 
Segundo o autor, na velocidade 
em que vem surgindo as ino-
vações e transformações em 
todas as áreas, o que interessa 
das pessoas é que elas sejam 
excepcionalmente talentosas. 

Quando li a respeito, pensei: 
“Onde é que eu fi co nisso, 
se o interesse é só pelo meu 
talento?. Ser uma pessoa 
apaixonada e comprometida 
não é tão relevante quanto ter 
talento?”. Para chegar a uma 
conclusão, vamos entender o 
que signifi ca cada um desses 
atributos:

. Talento – É uma habilidade 
nata e a partir dela a pessoa 
vai fazendo, realizando e acon-
tecendo sem muito esforço. 
Essa habilidade é tão parte 
dela que pode até passar des-
percebida se outras pessoas 
não apontarem. Geralmente 
quem observa os verdadeiros 
talentos em uma pessoa é o 
outro, pois o dono do talento 
considera a habilidade natural, 
simplesmente normal. Mas, ao 
descobrir suas habilidades, se 
a pessoa não aperfeiçoar nunca 
será excepcional naquilo.

Existem também os talentos 
adquiridos, aqueles que são 
trabalhados, treinados a ponto 
de serem considerados natos. 
Agora, tem talento que, por 
mais treinado que seja, não é 
para a pessoa. Eu amo cantar 
e desde pequena queria ser 

cantora. Decidi fazer aula de 
canto e até descobri que sou 
afi nada, arrisco alguns tons, 
mas defi nitivamente esse não 
é o meu talento. É importante 
reconhecer o que é atração, o 
que é talento nato e o que pode 
ser desenvolvido. Eu posso até 
me envolver com música e me 
divertir com isso, tendo claro 
que esse não é o meu talento. 

. Paixão – Agora, quando 
você tem um talento, treina, 
percebe que está cada dia me-
lhor e fi ca feliz com isso, vem 
a paixão. O prazer somado ao 
conhecimento leva à paixão. Os 
cientistas dizem que a paixão 
dura pouco, talvez até dois 
anos, mas imagine o quanto 
uma pessoa pode realizar 
quando está apaixonada? A 
paixão dá energia, vontade, 
entusiasmo e o desejo de 
fazer cada vez mais e melhor 
o que se propôs. É como uma 
engrenagem! 

Quando se tem paixão e de-
dicação, as coisas acontecem, 
para tudo se encontra uma so-
lução! Nas entrelinhas do que 
conheci sobre os idealizadores 
das quatro maiores potências 
mundiais, sem a obstinada 
paixão eu não sei se eles che-
gariam aonde chegaram. Uma 
carreira ou um negócio promis-
sor pode começar do talento e 
atingir a paixão, mas será que 
a paixão também não pode ser 
a desenvolvedora de talentos? 

Ao refl etir sobre essas coi-
sas, cheguei a uma conclusão. 
Não importa se o talento gera 
paixão ou vice-versa. O que 
sustenta qualquer um desses 
dois atributos é o propósito. 
Nem o talento, nem a paixão 
isoladamente sustentam um 
profi ssional, um projeto ou 
um negócio. É o propósito o 
responsável por grandes reali-
zações de homens e mulheres 
extraordinários naquilo que se 
propõe a fazer. É o propósito 
que nos impulsiona a aper-
feiçoar talentos, nos mantém 
com os olhos brilhando, apai-
xonados! 

Segundo Viktor Frankl, psi-
quiatra austríaco que relatou 
no livro ‘Em busca do sentido’ 
o que o fez sair vivo dos cam-
pos de concentração nazista, 
“quem tem um porquê, en-
frenta qualquer como”. Tenha 
você um propósito, um porquê 
e certamente desenvolverá os 
talentos e a paixão necessários 
para tornar-se a melhor versão 
de si mesmo. 

E as pessoas ao seu redor, 
seja na vida pessoal ou pro-
fi ssional, reconhecerão você 
por isso. 

(*) - É empresária, autora de mais 
de 10 livros e uma das palestrantes 

mais requisitadas do Brasil (www.
leilanavarro.com.br).

Leila Navarro (*)
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O papa Francisco elogiou os 
esforços de bispos alemães para 
abrir a possibilidade de oferecer 
a eucaristia a cônjuges não ca-
tólicos em casamentos mistos, 
a chamada “intercomunhão”. 
O tema foi discutido em um 
encontro entre representantes 
da comunidade episcopal da 
Alemanha e o prefeito da Con-
gregação para a Doutrina da Fé, 
Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Segundo uma nota da Santa 
Sé, Ladaria disse que o Papa 
“aprecia o empenho ecumênico 
dos bispos alemães e pede para 
eles encontrarem, no espírito da 
comunhão eclesiástica, um resul-
tado possivelmente unânime”. 
O tema da intercomunhão vem 
sendo bastante debatido na Ale-
manha, que possui uma grande 
comunidade protestante, e gira 
em torno da possibilidade de que 
uma pessoa de outra religião, mas 

Papa Francisco com um grupo de frades no Vaticano.

Vagas para 
‘aspirantes a 
gondoleiros’

A cidade de Veneza, na Itália, 
abriu inscrições para “aspiran-
tes a gondoleiros”, em um pro-
cesso que contará com testes 
de drogas, aulas de idiomas e 
história da arte. Para participar, 
é preciso, primeiramente, se 
submeter a um treino técnico na 
gôndola. Além disso, o projeto 
contará com 60 horas de aulas 
teóricas, que incluem direito 
naval, inglês, espanhol, artes e 
comportamento com turistas. 

O participante também terá 
10 horas de lições práticas com 
gondoleiros profi ssionais. Have-
rá ainda a realização de testes 
toxicológicos, para comprovar 
as condições de saúde do futuro 
gondoleiro. Para se candidatar, é 
necessário ser maior de idade e 
possuir diploma escolar, além de 
apresentar um atestado médico 
e outro de natação (ANSA).

A Academia Sueca anun-
ciou na sexta-feira (4) que o 
Prêmio Nobel de Literatura 
não será entregue neste ano 
em decorrência do escân-
dalo sexual envolvendo a 
entidade. Esta é a primeira 
vez desde a Segunda Guerra 
Mundial que o prêmio não 
será concedido. “O Prêmio 
Nobel 2018 de Literatura será 
designado e anunciado ao 
mesmo tempo que o premiado 
de 2019”, diz o comunicado 
da instituição.

A decisão foi tomada duran-
te a reunião semanal realizada 
em Estocolmo e foi motivada 
pelo escândalo de assédio 
sexual, bem como relaciona-
da a crimes fi nanceiros. De 
acordo com a Academia, será 
necessário destinar um tempo 
maior para recuperar a con-
fi ança e “reputação” pública 
na Academia antes de que o 
próximo vencedor do prêmio 
seja anunciado.

“Os membros ativos da 
Academia Sueca estão, é claro, 
plenamente conscientes de 
que a atual crise de confi ança 
representa um importante 
desafio em longo prazo e 
requer um trabalho sólido de 

Prêmio deste ano será anunciado apenas na edição de 2019.

Entre os indivíduos das 
classes C, D e E essa 
percepção é ainda maior 

e atinge 59% dos entrevistados. 
Já entre as classes A e B, o 
percentual é de 36%. De acordo 
com a sondagem, apenas 11% 
dos consumidores avaliam o 
processo como fácil.

Retrato de um cenário restri-
tivo por parte das instituições 
fi nanceiras e do comércio em 
geral, é que 17% dos brasilei-
ros tiveram crédito negado ao 
tentarem fazer uma compra 
parcelada no último mês de 
março, sendo o principal motivo 
a existência de apontamentos 
de inadimplência em seu nome, 
com 8% de menções. Há ainda 
casos em que a falta de com-
provação de renda ou renda 
insufi ciente (5%) inviabilizou 
a concessão de crédito.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, com a inadimplência 
em patamar elevado e desem-

Os bancos e fi nanceiras têm restringido o crédito no mercado, o que difi culta

a contratação por parte do consumidor.
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54% dos brasileiros acham 
difícil contratar empréstimos 

e fi nanciamentos
O Indicador de Uso do Crédito apurado pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela 
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) revela que 54% dos consumidores brasileiros 
consideram difícil contratar empréstimos ou linhas de fi nanciamento para fi ns pessoais

prego, os bancos e fi nanceiras 
têm restringido o crédito no 
mercado, o que dificulta a 
contratação por parte do con-
sumidor. Mas as concessões já 
começam a reagir em meio a 
retomada da economia, depois 
de um período prolongado de 
escassez de crédito ocasionado 
pela crise. 

“Na década anterior, o crédito 
foi o motor da economia. Po-
rém, nos últimos anos, a inadim-
plência avançou bastante em 

razão das difi culdades impostas 
pela crise. Somente agora, as 
concessões começam a esboçar 
alguma reação. Ainda estamos 
longe do cenário pré-crise, mas 
a tendência é de melhora, prin-
cipalmente porque a redução 
da Selic deve contribuir, em 
alguma medida, para destravar 
o crédito”, afi rma a economista.

Na passagem de fevereiro 
para março, cresceu de 41% 
para 46%, o percentual de 
consumidores brasileiros que 

utilizaram alguma modalidade 
de crédito. O aumento desse 
número fez com que a escala 
do Indicador de Uso do Cré-
dito também apresentasse um 
crescimento de 3,5 pontos, 
passando de 26,2 em fevereiro 
para 29,7 pontos em março, 
embora ainda permaneça em 
baixo patamar. Os cartões de 
crédito (40%) foram o instru-
mento de crédito mais usado 
em março pelos brasileiros 
(SPC/CNDL). 

Após escândalo sexual, 2018 
fi ca sem Nobel de Literatura

reforma”, acrescenta o secretá-
rio permanente da Academia, 
Anders Olsson, citado na nota. 
Em 19 de abril, outro membro 
da Academia anunciou sua 
renúncia, elevando para seis 
o número total de membros 
que deixaram a instituição nas 
últimas semanas, em meio a um 
escândalo que abalou a imagem 
da entidade.

As divisões no interior da 
Academia Sueca foram eviden-
ciadas depois que três membros 
entregarem seus cargos por 
conta da não expulsão de Ka-
tarina Frostenson, acusada de 

revelar ao marido, o fotógrafo 
Jean Claude Arnault, os no-
mes de ganhadores do Nobel 
de Literatura, violando a regra 
de confi dencialidade. Além 
disso, ela também é suspeita 
de corrupção por ser sócia 
do clube literário do esposo, 
que recebia apoio fi nanceiro 
da Academia. 

Arnault, por sua vez, foi alvo 
de 18 acusações por assédio, 
sendo que uma das vítimas 
relatou ter sido estuprada. Os 
casos teriam acontecido, in-
clusive, em apartamentos ce-
didos pela entidade (ANSA).

Bispos querem dar eucaristia a 
conjuges não católicos

casada com um cônjuge católico, 
tenha acesso à eucaristia.

Em fevereiro passado, mais 
de três quartos da Conferên-
cia Episcopal da Alemanha 
aprovaram um texto que abre 
caminho para oferecer a hóstia 
a casais mistos, mas a ideia 

ainda encontra resistência. O 
Papa também vem buscando 
formas de estender a comunhão 
a divorciados, projeto que já 
motivou contestações públicas 
de cardeais conservadores e 
até acusações de “heresia” por 
parte de bispos (ANSA).

Comissão mista 
pode votar na terça 
privatização da 
Eletrobras

A comissão mista que analisa a MP 
814/17 pode votar na terça-feira (8) 
o relatório do deputado Julio Lopes 
(PP-RJ). O texto em análise permite 
a privatização da Eletrobras e de seis 
subsidiárias da empresa. O parecer 
do relator foi lido em 25 de abril, mas 
um acordo entre oposição e governo 
adiou a votação para 8 de maio para 
que os parlamentares pudessem ana-
lisar melhor as mudanças no texto.

Deputados e senadores da opo-
sição criticaram o documento por 
considerarem que nada tinha a ver 
com o texto original encaminhado 
pelo Executivo. O presidente da 
comissão mista, senador Eduardo 
Braga (PMDB-AM), manifestou 
preocupação com a possibilidade 
de qualquer adiamento da votação, 
já que a MP perde a validade em 
junho. A MP altera leis relacionadas 
ao setor elétrico e permite que a 
Eletrobras e suas controladas sejam 
incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização (PND).

A MP é a terceira iniciativa do 
governo federal de alteração legal 
para possibilitar a venda da Ele-
trobras. Além dela, a MP 735/16, 
já transformada em lei, facilita a 
transferência do controle de ativos 
e as privatizações de distribuidoras 
da estatal; e o projeto ainda em dis-
cussão na Câmara, que estabelece as 
regras de privatização da Eletrobras. 
O governo conta com o valor que 
será arrecadado com a privatização 
para fechar o pagamento de contas 
neste ano (Ag.Câmara).

As atividades dos auxiliares e 
técnicos em enfermagem que traba-
lham em cooperativas e no sistema 
home care (cuidado domiciliar) 
podem ser regulamentadas. Projeto 
com esse objetivo será apresentado 
pelo senador Hélio José (Pros-DF). 
Ele anunciou a iniciativa durante 
audiência pública realizada na quinta-
-feira (3) pela Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado. Durante o debate, 
foram discutidos problemas na orga-
nização dessas cooperativas como 
irregularidades na contratação dos 
profi ssionais que prestam serviços 
domiciliares. Jornadas semanais de 
mais de 70 horas, remunerações 
baixas e plantões sucessivos são 
outros problemas apontados pelos 
cooperados.”Estamos buscando 
qualidade de vida para o profi ssio-
nal e para as pessoas que estão sob 
seus cuidados. Custos com home 
care são menores do que os custos 
hospitalares, mas isso não signifi ca 
que devemos ter baixos salários”, 
criticou José Gilmar de Souza Júnior, 

do Conselho Federal de Enfermagem.
Debatedores também relataram 

ser comum a existência de “cooper-
gatos”, falsas cooperativas que fun-
cionam como as empresas em geral. 
De acordo com o presidente da Fe-
deração Brasileira dos Profi ssionais 
da Enfermagem, Jorge Vianna, essas 
empresas fazem a intermediação de 
mão de obra e fi cam com o lucro da 
atividade: “Existem cooperativas que 
são empresas e tratam os trabalhado-
res como empregados, mas não dão 
os direitos aos trabalhadores. São 
empresários travestidos de coope-
rativa”, denunciou.

Segundo Jorge Vianna, a regula-
mentação da atividade trará tranqui-
lidade para cooperados e pacientes. 
Carla de Souza, da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, admitiu que 
podem existir cooperativas que estão 
descumprindo a lei, mas registrou que 
a adesão a elas é voluntária. “Em nada 
nos interessa relatos de cooperativas 
que não estão fornecendo condições 
de trabalho”, disse (Ag.Senado).

Regulamentação do trabalho 
em sistema ‘home care’



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


