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MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

Durante o ano de 2009, 555 novos participantes ingressaram no OABPREV-SC. Hoje somos quase 3.000 integrantes, sendo
que o ativo da entidade supera R$ 35.000.000,00. A rentabilidade do Fundo no ano de 2009 alcançou 12,16% e, tendo vista
o perfil conservador do nosso fundo de pensão, o percentual é considerado excelente pelos especialistas, principalmente
quando consideramos que o retorno das aplicações em renda fixa foi inferior a 10% no ano e a taxa de juros Selic encerrou o ano
em 8,76%.

A política de investimentos aprovada para o ano de 2010 permite investimentos de até 20% em renda variável, porém, adotando
postura compatível com o nosso perfil, temos aplicados até essa data em torno de 10% em renda variável, aumentando assim
a possibilidade de uma rentabilidade que supere a taxa oficial de juros – Selic.

Também em 2009 aconteceram mudanças no Conselho Deliberativo e na Diretoria da entidade. O então presidente, Dr. Jefferson
Kravchychyn transmitiu-me a Presidência da Diretoria, ficando à frente do Conselho Deliberativo a Dra. Patrícia Mariot Zanellato.

Visando a redução de nossos custos e também contribuindo para o meio ambiente, optamos por encaminhar o Relatório Anual
com formato otimizado, juntamente com o extrato do plano do participante com os valores projetados do benefício programável
e de risco contratado com a seguradora Mongeral. O extrato serve para acompanhamento, podendo o participante solicitar
alterações para aumentar a renda, se for de seu interesse.

Ainda, para melhorar a comunicação com os instituidores, participantes, assistidos e advogados, nossa página na Internet leva
informações importantes sobre a Instituição, com boletim semanal sobre diversos assuntos de interesse de nosso público, e
ainda possui área restrita ao participante, a qual contém informações sobre seus planos.

Os esclarecimentos constantes no site são importantes na medida em que subsidiam as decisões dos participantes de planos
CD no sentido de orientar como um aumento de contribuição mensal pode impactar a renda futura, ou como um adiamento na
data de aposentadoria pode afetar o benefício futuro. Enfim, diversas variáveis impactam o benefício, como taxas de juros,
taxas de retorno dos investimentos, longevidade da população, taxa de administração e carregamento e inflação.

É possível que o integrante do plano, ao realizar simulações sobre a renda futura, possa decidir fazer contribuições extraordinárias
ou mesmo retardar a entrada em benefício de modo a manter o nível de renda desejado. Acesse o espaço e compreenda com
mais clareza o funcionamento da Instituição.

Por fim, agradecemos aos Instituidores OAB e CAASC pela confiança e apoio institucional, à Diretoria e aos Conselhos Deliberativo
e Fiscal pela dedicação e comprometimento e aos participantes e colaboradores pela confiança depositada no OABPREV-SC.

ENI TEREZINHA ARAGÃO DUARTE
DIRETORA PRESIDENTE



DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL

Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2009.

Eni Terezinha Aragão Duarte João Laércio de Amorim
Diretora Presidente Contador CRC-SC 017.046/0-2

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Conforme Instrução da Secretaria de Previdência Complementar - SPC n. 14, Artigo 19, de 18 de janeiro de 2007, o OABPrev-SC vem por meio deste
relatório disponibilizar aos participantes as informações referentes aos investimentos da entidade durante o ano de 2009.

Quadro 01  - Alocação de Recursos por Segmento de Aplicação

Comentários sobre a Rentabilidade do Plano:

A rentabilidade no ano de 2009 foi de 12,1646%.

Comentários sobre o Custeio Administrativo do Plano:

Corresponde a 5% sobre os recursos coletados.

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

ATUAL ANTERIOR ATUAL ANTERIOR

Ativo 34.717 27.288 Passivo 34.717 27.288

Disponível 368 354 Contas a Pagar 283 252

Contas a Receber 2 256 Compromissos com Part. 33.445 26.068

Aplicações 34.262 26.580 Fundos 989 968

Renda Fixa 32.071 25.447

Renda Variável 2.191 1.133

Bens de Uso Próprio 85 98

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

ATUAL ANTERIOR

(+) Contribuições 5.365 7.242

(-) Benefícios -1.222 -3.260

(+/-) Rendimento das Aplicações 3.476 1.749

(=) Recursos Líquidos 7.619 5.731

(-) Despesas com Administração -221 -275

(-/+) Formação (utilização) dos Compromissos com Participantes e Assistido -7.377 -5.430

(-/+) Formação (utilização) de Fundos para riscos Futuros -21 -26

(=) Superávit (déficit) do Exercício - -

Limites de Exposição ao Segmento

SEGMENTO DE APLICAÇÃO
31/12/2009 % 31/12/2008 %

Política de Investimentos Resolução

Programa de Investimentos 2009 - OABPrev-SC  3.792

Inferior Superior Máximo

Renda Fixa 32.070.587,91 93,61% 25.447.058,15 95,74% 82,0% 100,0% 100,0%

Renda Variável 2.190.987,77 6,39% 1.132.996,00 4,26% 0,0% 10,0% 70,0%

Investimentos Estruturados 0,00 0% 0,00 0% 0,0% 0,0% 20,0%

Investimentos no Exterior 0,00 0% 0,00 0% 0,0% 0,0% 10,0%

Imóveis 0,00 0% 0,00 0% 0,0% 6,0% 8,0%

Empréstimos a Participantes 0,00 0% 0,00 0% 0,0% 15,0% 15,0%

CARTEIRA TOTAL 34.261.575,68 100,00% 26.580.054,15 100,00%

Tesouraria + Conta Corrente 367.752,35 1,06% 353.754,86 1,31%

PATRIMÔNIO TOTAL 34.629.328,03 100,00% 26.933.809,01 100,00%



Quadro 02 - Composição dos Investimentos por Aplicação

Modalidade de Investimentos 31/12/2009 % 31/12/2008 %

RENDA FIXA 32.070.587,91 92,61% 25.447.058,15 94,48%

Letras Financeiras do Tesouro 15.960.256,85 46,09% 11.329.357,96 42,06%

Notas do Tesouro Nacional - Série B 2.810.548,47 8,12% 2.604.419,76 9,67%

Certificados de Depósito Bancário 9.638.468,35 27,83% 8.971.942,82 33,31%

FI HSBC Títulos Públicos 505.322,73 1,46% 393.105,39 1,46%

Op. Compromissadas (Debêntures) 3.155.991,51 9,11% 2.148.232,22 7,98%

RENDA VARIÁVEL 2.190.987,77 6,33% 1.132.996,00 4,21%

Carteira Própria 1.677.444,00 4,84% 1.132.996,00 4,21%

Mercatto Gestão Fundamentalista FIA 513.543,77 1,48% 0,00 0,00%

TESOURARIA 367.752,35 1,06% 353.754,86 1,31%

Saldo em Conta Corrente + Caixa 367.752,35 1,06% 353.754,86 1,31%

Total 34.629.328,03 100,00% 26.933.809,01 100,00%

Os Quadros 01 e 02 relacionam o

montante dos investimentos do OABPrev-

SC com gestão terceirizada em 31/12/

2009 em reais e percentuais relativo ao

total de investimentos da entidade.  O

quadro 1 segrega os investimentos por

segmento (Renda Fixa, Renda Variável...),

considerando os limites previstos na

resolução BACEN/ CMN nº 3792, bem

como em relação aos limites aprovados

na política de investimentos. O quadro

02 demonstra os investimentos por

modalidade de investimentos, também

obedecendo aos limites previstos na

Política de Investimentos.

Quadro 03 - Distribuição por Gestor Terceirizado Conforme previsto pelo órgão regulador, os planos instituídos devem ter seus

ativos geridos integralmente por instituição autorizada para referida ativida-

de. A carteira do OABPrev-SC é integralmente gerida pela SOMMA Investi-

mentos que, por sua vez, aplica no Fundo gerido pela Mercatto Gestão de

Recursos, através do fundo  Mercatto Gestão Fundamentalista FIA. Dessa

forma, segregamos no quadro ao lado o gestor final dos recursos com seus

respectivos percentuais.

GESTORES 31/12/2008 %

Somma Investimentos 34.115.784,26 98,52%

Mercatto Gestão  de Recursos 513.543,77 1,48%

Total dos Recursos Garantidores 34.629.328,03 100,00%

Os custos referente à administração

da carteira de investimentos referem-

se a todas as despesas oriundas do

processo de gestão dos

investimentos da entidade.

Quadro 04 - Comparativo de Rentabilidade

Rentabilidade por Segmento OABPrev em % Benchmark em % Comparativo no Ano (diferença)

Renda Fixa 10,51% CDI 9,90% 106,25% do CDI

Renda Variável 88,82% Ibovespa 82,65% 6,17% (excesso)

Imóveis - Índice Referência 10,39% não investiu em Imóveis

Empréstimos e Financiamentos - Índice Referência 10,39% não investiu em Emp. e Financiamentos

Retorno Consolidado Obtido 12,16% Índice Referência 10,39% 117,04% do índice de referência

O índice de referencia do OABPrev-SC é o INPC + 6 % ao ano de juros. Em 2009 totalizou 10,39%.

A rentabilidade consolidada obtida pelo OABPrev-SC no exercício de 2009 foi de 12,16%, contra um índice de referência de 10,39%.

Ou seja, a entidade superou o índice de referência em 117% (relativamente).  O retorno foi potencializado pelo bom desempenho do

segmento de renda variável e contou ainda com importante retorno gerado na renda fixa, em particular os retornos obtidos com os

títulos públicos NTN-B, que contribuíram significativamente para o desempenho total do segmento.

A melhora no cenário externo e particularmente no mercado domestico com a retomada da economia  brasileira, foi fundamental

para os bons resultados dos ativos financeiros que compõem a carteira de investimentos do OABPrev-SC.

Quadro 05 - Despesas referentes à Administração da Carteira de Investimentos

Custos Ano de 2009

Taxa de Gestão 60.243,27

Taxa de Custódia 18.521,42

Cetip 5.348,33

Selic 1.200,00

Gestão Externa 85.313,02

Quadro 06 - Evolução Patrimonial

Descrição

Saldo Inicial 26.589.949,68

Contribuições Líquidas 4.205.600,00

Rentabilidade dos Ativos 3.833.778,35

Patrimônio ao Final de 2009 34.629.328,03

Administrador Tecnicamente Qualificado
Nome: José Patrício Neves da Fontoura
CPF: 385.904.339-00
Diretor Financeiro
Telefone (48) 3222-7440
e-mail: financeiro@oabprev-sc.org.br

Custódia: Banco HSBC

Gestão: Somma Investimentos

Os retornos informados no quadro

anterior já estão deduzidos dos

custos apresentados neste quadro.



A presente Avaliação Atuarial tem como finalidade apurar o resultado financeiro-atuarial e dimensionar as Provisões Matemáticas e o Ativo Líquido do Plano

de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA, administrado pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional

de Santa Catarina – OABPrev-SC em 31/12/2009, bem como avaliar a rentabilidade dos recursos garantidores das provisões matemáticas, os resultados

do Programa Administrativo da Entidade e reiterar as premissas mais indicadas ao Plano de benefícios em análise.

A base cadastral contendo informações dos participantes ativos, assistidos e pensionistas, foi encaminhada pelo OABPrev-SC em 25 de janeiro de 2010.

Foram realizados testes de consistências dos dados, sendo estes considerados satisfatórios para a realização da presente avaliação atuarial.

Em 2009, verificou-se um aumento no número de participantes ativos, de 10,73%, em relação ao ano de 2008, sendo que o número de participantes

assistidos aumentou 22,22% e o número de pensionistas aumentou aproximadamente 33,33%. O saldo de conta médio dos participantes ativos apresentou

um crescimento de 13,56% dos participantes assistidos de 17,81% e dos pensionistas de 7,00%. O valor médio dos benefícios pagos aos participantes

assistidos e pensionistas apresentou um aumento de aproximadamente 10,65% para os participantes assistidos e de 42,65% para os pensionistas.

As hipóteses atuariais adotadas para a Avaliação Atuarial – 2009 são:

a) Taxa de Juros: 6,00% a.a.;

b) Tábua de Mortalidade Geral: AT – 83; e,

c) Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT – 83.

A situação atuarial do Plano PBPA, administrado pelo OABPrev-SC, apresentou, em 31/12/2009, resultado de Equilíbrio Técnico com um Ativo Líquido de

R$ 33.445.117,07, sendo R$ 4.107.063,89 referente à Provisão Matemática de Benefícios Concedidos e R$ 29.338.053,18 referente à Provisão

Matemática de Benefícios a Conceder.

A rentabilidade dos recursos, entre 31/12/2008 a 31/12/2009, foi de 12,16% e uma rentabilidade real (acima da inflação) de 7,73%.

Quanto ao Programa Administrativo, verificou-se sua plena sustentabilidade. Observou-se no exercício de 2009 uma elevação de 16,10% do fundo administrativo

em relação ao ano de 2008, apresentando em 31/12/2009 um montante de R$ 988.990,19.

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2010.

Rafael Porto de Almeida Guilherme Thadeu Lorenzi Walter

Atuário MIBA nº 1.738 Atuário MIBA nº 2.091

Data A Consultoria S/S Ltda. Data A Consultoria S/S Ltda.

PARECER ATUARIAL CONSOLIDADO

Informações segregadas de despesas dos planos de benefícios

DESPESAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

EXERCÍCIO 2009

RUBRICAS PBPA (R$)

PESSOAL E ENCARGOS 128.926,97

GESTÃO DE CARTEIRAS 60.078,93

TAXAS BANCÁRIAS 52.469,29

AVALIAÇÕES ATUARIAIS 42.964,00

VIAGENS E ESTADIAS 30.372,42

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 29.091,00

COFINS E PIS 28.901,14

CUSTÓDIA 22.005,95

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 19.391,78

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 18.000,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 18.000,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.762,37

CORREIOS E MALOTES 13.069,74

HONORÁRIOS AUDITORIAIS 10.568,52

CURSOS E TREINAMENTOS  6.423,00

DEMAIS DESPESAS NO EXERCÍCIO 72.342,79

TOTAL DAS DESPESAS 569.367,90

Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2009.

João Laércio de Amorim
Contador CRC-SC 017.046/0-2



PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
Os membros do Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de Santa Catarina - OABPrev-

SC, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Relatório de Administração de 2009, o Balanço Patrimonial, a

Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo Financeiro, o Parecer do Atuário e Avaliação Atuarial - DRAA, o Parecer dos Auditores Independentes,

Parecer do Conselho Fiscal, bem como as demais demonstrações contábeis relativas ao encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2009,

e observando o disposto no parecer dos auditores independentes, são de opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Florianópolis (SC), 26 de março de 2010.

Patrícia Mariot Zanellato Neilor Schmitz

Presidente  Vice Presidente

Daltivio Alves Junior Julio Cesar de Souza Priscila Moura Ortiga

Membro Titular Membro Titular Membro Titular

Augusto de Sousa Ramos Irineu Grigolo Junior Airton Cezar de Menezes

Membro Titular Membro Titular Membro Titular

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de Santa Catarina - OABPrev-

SC, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Relatório de Administração de 2009, o Balanço Patrimonial,

a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo Financeiro, o Parecer do Atuário e Avaliação Atuarial - DRAA e o Parecer dos Auditores

Independentes, bem como as demais demonstrações contábeis relativas ao encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, e

observando o disposto no parecer dos auditores independentes, são de opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2010.

Maria Raquel Duarte Kliwer Schmitt

Presidente Vice Presidente

Paulo Henrique Rocha Faria Júnior Michelle Valmórbida Honorato

Membro Membro

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Diretores, Conselheiros e Administradores do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil

Seccional Santa Catarina – OABPrev

Florianópolis — SC

1. Examinamos o balanço patrimonial do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - OABPrev-SC levantado em 31 de

dezembro de 2009, e as respectivas demonstrações do resultado e do fluxo financeiro correspondentes ao exercício findo naquela data,

elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações

contábeis.

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos,

considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação, com

base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas

e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações

contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a

posição patrimonial e financeira do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - OABPrev-SC em 31 de dezembro de

2009, o resultado de suas operações e o seu fluxo financeiro correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil.

4. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, cujos valores são apresentados para fins comparativos,

foram auditadas por outros auditores independentes, os quais emitiram parecer sem ressalva, datado de 27 de fevereiro de 2009.

Florianópolis, 22 de janeiro de 2010

Claudio Henrique Damasceno Reis

Sócio – contador

CRC 1SC024494/0-1

BDO Auditores Independentes

CRC 2SP013439/0-5"S”SC



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /ENU ()
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0041006C007400610020007200650073006F006C007500E700E3006F005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.788 1133.857]
>> setpagedevice


