
Marfrig Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031  –  Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2014
I. Data, Hora e Local: 22/01/2014, às 11h15min, na sede social da Marfrig Alimentos S.A. (“Companhia”) localizada 
na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 04551-065. II. Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições de 07, 08 e 09/01/2014 no 
Jornal Valor Econômico (fl s. A-5, A-5 e C-11, respectivamente) e nas edições de 07, 08 e 09/01/2014 no Diário 
Ofi cial do Estado de São Paulo (fl s. 09, 05 e 04, respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletro-
nicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. III. Presença: Presentes acionistas que re-
presentam participação acionária superior a 67% do capital social votante e total da Companhia, conforme assina-
turas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente integrante da Administração da Companhia, o 
Sr. Ricardo Florence dos Santos e o membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. Roberto Lamb. IV. Mesa: Presidente: 
Sr. Ricardo Florence dos Santos; Secretário: Sr. Renato dos Anjos da Camara Lopes. V. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (I) a Proposta de Emissão de Debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias, em uma sé-
rie, da espécie sem garantia, para distribuição privada, totalizando, na data de emissão, o valor de 
R$ 2.150.000.000,00, que constituirá a 5ª Emissão de Debêntures da Companhia; (II) a Proposta de Reforma do 
Estatuto Social da Companhia; e (III) a Proposta de Consolidação do Estatuto Social. VI. Deliberações: Foram to-
madas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e orientações de votos recebidas nas Assembleias, 
as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publi-
cação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 6.404/76: (I) Aprovar, por maioria de votos dos acionistas presentes, a Emissão de Debêntures conversíveis em 
ações ordinárias da Companhia, em uma série, da espécie sem garantia, para distribuição privada, totalizando, na 
data de emissão, o valor de R$ 2.150.000.000,00, que constituirá a 5ª emissão de debêntures da Companhia 
(“5ª Emissão de Debêntures”). Conforme Proposta da Administração apresentada para esta Assembleia Geral 
Extraordinária, a 5ª Emissão de Debêntures terá as seguintes características: Valor Total da Emissão: 
R$ 2.150.000.000,00; Séries: Série única; Quantidade e Valor Nominal das Debêntures: A Companhia emitirá 
215.000 debêntures ao valor nominal unitário, na data de emissão, de R$ 10.000,00; Destinação dos Recursos: 
os recursos em moeda corrente nacional captados pela Companhia por meio da 5ª Emissão de Debêntures serão 
utilizados para resgatar as debêntures da 2ª Emissão da Companhia; Remuneração das Debêntures: sobre o 
Valor Nominal das Debêntures incidirão, a partir da data de emissão, juros à razão de 100% da variação acumulada 
das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percen-
tual ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), no informa-
tivo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread de 
1% ao ano, base 252 dias úteis (“Remuneração”); Subscrição e Integralização: as Debêntures serão emitidas 
para colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, não sendo objeto de registro perante 
a Comissão de Valores Mobiliários. As  Debêntures serão subscritas e integralizadas  à vista pelo   seu valor nominal 
unitário,  acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva 
subscrição e integralização, mediante (a) a entrega de debêntures da 2ª Emissão, pelo respectivo valor nominal 
unitário acrescido da respectiva remuneração calculada pro rata temporis, conforme defi nido no Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Marfrig Alimentos S.A. ou (b) pa-
gamento em moeda corrente nacional, sendo esta integralização prevista no subitem (b) exclusivamente no âmbito 
do exercício do Direito de Preferência (conforme abaixo defi nido) dos acionistas da Companhia, sendo que o prazo 
para exercício do Direito de Preferência se inicia em 27/01/2014; Espécie: quirografária; Data de Vencimento: 36 
meses contados da data de emissão, com data de emissão em 25/01/2014; Data de Pagamento da Remuneração: 
25/01/2015, 25/01/2016 e a última data de pagamento coincidindo com a Data de Vencimento em 25/01/2017; 
Relação de Conversão: a relação da conversão será determinada por intermédio da divisão de seu valor nominal 
unitário pelo preço de conversão na data de conversão, observadas as disposições a respeito da escritura de emis-
são de debêntures. A Companhia deverá, de forma mandatória, proceder ao pagamento integral das Debêntures, 
pelo seu valor nominal unitário sempre por meio da conversão destas em ações. As Debêntures serão amortizadas 
em parcela única, na data de vencimento. As ações ordinárias de emissão da Companhia resultantes da conversão 
das debêntures terão as mesmas características e condições e gozarão integralmente dos mesmos direitos e van-
tagens estatutariamente atribuídos às ações ordinárias de emissão da Companhia na data de entrega e participa-
rão integralmente dos resultados distribuídos, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio declarados a partir 

da data de entrega de tais ações; Direito de Preferência: Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito 
de preferência para subscrição das debêntures, na proporção do número de ações de emissão da Companhia de 
que forem titulares conforme posição acionária na data da publicação do aviso aos acionistas, pelo prazo de 30 dias 
contados da publicação de aviso aos acionistas que informar sobre a emissão e tal direito de preferência; Agente 
Fiduciário: Planner Trustee DTVM S.A. A Diretoria da Companhia fi ca autorizada a adotar todos e quaisquer atos 
necessários à implementação da 5ª Emissão de Debêntures, podendo, inclusive, contratar banco mandatário e 
escriturador das debêntures e o agente fi duciário da 5ª Emissão de Debêntures, bem como, celebrar a escritura de 
emissão e quaisquer aditamentos posteriores. Ressalte-se que a matéria constante deste item da Ordem do Dia foi 
avaliada pelo Conselho Fiscal da Companhia que emitiu parecer no sentido de encaminhar a proposta de 
5ª Emissão à apreciação da presente Assembleia Geral de Acionistas. (II) Aprovar, por maioria de votos dos 
acionistas presentes, a reforma do Estatuto Social da Companhia para promover: i) alterações no preâmbulo, Art. 1º 
e demais menções no Estatuto Social para modifi car a denominação social da Companhia de Marfrig Alimentos 
S.A. para Marfrig Global Foods S.A.; ii) alteração do Art. 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do 
capital social e o número de ações de emissão da Companhia, conforme deliberações de aumento de capital, 
dentro do capital autorizado, efetivadas pelo Conselho de Administração, em reuniões realizadas nas datas de 04, 
10, 18 e 21/12/2012 e 05/02/2013, às 17h e às 18h. O capital social passa, portanto, a ser formado por 
R$ 5.276.678.051,00, dividido em 520.747.405 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, 
escriturais e sem valor nominal; iii) alterar regras da Administração da Companhia para: b1) prever a representação 
legal ordinária da Companhia por dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico ou o Diretor 
Administrativo e Financeiro necessariamente em conjunto com outro Diretor sem Designação Específi ca, sendo 
que o Diretor de Relações com Investidores poderá representar individualmente a Companhia exclusivamente em 
matérias relacionadas ao seu escopo de atuação, isto com alterações no Art. 26 do Estatuto Social da Companhia; 
b2) excluir o cargo de Diretor Operacional e criar o cargo de Diretor Jurídico, com alterações nos artigos 20 e 23 do 
Estatuto Social da Companhia; b3) prever que os instrumentos de mandato serão outorgados por dois diretores em 
conjunto, na forma da nova representação legal da Companhia, com alterações no § 2º do Art. 26 do Estatuto Social 
da Companhia. Diante das alterações aprovadas, os artigos 1º, 5º, 20º, 23º e 26º do Estatuto Social da Companhia 
passam a ter a seguinte redação: “Art. 1º - A Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações 
que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.” “Art. 5º - O capital social da Companhia, to-
talmente subscrito e integralizado é de R$ 5.276.678.051,00, dividido em 520.747.405 ações ordinárias, todas no-
minativas e sem valor nominal.” “Art. 20º - A Diretoria será composta de 2 a 7 Diretores, sendo um Diretor Presidente, 
um Diretor Jurídico, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Administrativo-Financeiro e os demais 
Diretores sem designação específi ca. O cargo de Diretor de Relações com Investidores poderá ser exercido cumu-
lativamente com o cargo de qualquer outro Diretor, conforme determinação do Conselho de Administração. (...)” 
“Art. 23º - Compete ao Diretor Jurídico estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área 
jurídica em geral e prestar assistência jurídica aos Órgãos da Administração.” “Art. 26º - A Companhia será repre-
sentada da seguinte forma: (a) por 2 diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico 
ou o Diretor Administrativo Financeiro, necessariamente em conjunto com outro Diretor sem designação específi ca; 
(b) por qualquer diretor em conjunto com um procurador indicado na forma do item “(a)”, acima; (c) por 2 procura-
dores em conjunto, indicados na forma do item “(a)”, acima; ou (d) individualmente pelo Diretor de Relações com 
Investidores, exclusivamente no escopo de sua competência conforme previsão do Art. 24 deste Estatuto Social. 
§ 1º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia na forma do item “(a)”, acima, e terão 
prazo de validade limitado ao máximo de um ano, ressalvado que as procurações para fi ns de representação judi-
cial ou em processos administrativos poderão ser outorgadas por prazo de validade indeterminado. § 2º - Procuração 
devidamente outorgada na forma do § 1º acima, poderá autorizar expressamente a prática de atos específi cos que 
vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou por um procurador nomeado.” (III) Aprovar, 
pela unanimidade dos acionistas presentes, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refl etir as alte-
rações aprovadas no item (II) acima, que segue como anexo à presente Assembleia. VII. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifi co 
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 22/01/2014. Ricardo Florence dos 
Santos - Presidente.
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Marfrig Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031  –  Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2014

I. Data, Hora e Local: 22/01/2014, às 11h15min, na sede social da Marfrig Alimentos S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida 
Chedid Jafet, nº 222, Bloco A, 5º andar, Sala 01, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-065. 
II. Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições de 07, 08 e 09/01/2014 no Jornal Valor Econômico (fl s. A-5, A-5 e 
C-11, respectivamente) e nas edições de 07, 08 e 09/01/2014 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (fl s. 09, 05 e 04, 
respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 
nº 481/2009. III. Presença: Presentes acionistas que representam participação acionária superior a 67% do capital social votante 
e total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente integrante da 
Administração da Companhia, o Sr. Ricardo Florence dos Santos e o membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. Roberto Lamb. 
IV. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Florence dos Santos; Secretário: Sr. Renato dos Anjos da Camara Lopes. V. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (I) a Proposta de Emissão de Debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias, em uma série, da 
espécie sem garantia, para distribuição privada, totalizando, na data de emissão, o valor de R$ 2.150.000.000,00, que constituirá 
a 5ª Emissão de Debêntures da Companhia; (II) a Proposta de Reforma do Estatuto Social da Companhia; e (III) a Proposta de 
Consolidação do Estatuto Social. VI. Deliberações: Foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, abstenções e 
orientações de votos recebidas nas Assembleias, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata 
na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o Art. 130, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76: (I) Aprovar, por maioria de votos dos acionistas presentes, a Emissão de Debêntures conversíveis 
em ações ordinárias da Companhia, em uma série, da espécie sem garantia, para distribuição privada, totalizando, na data de 
emissão, o valor de R$ 2.150.000.000,00, que constituirá a 5ª emissão de debêntures da Companhia (“5ª Emissão de 
Debêntures”). Conforme Proposta da Administração apresentada para esta Assembleia Geral Extraordinária, a 5ª Emissão de 
Debêntures terá as seguintes características: Valor Total da Emissão: R$ 2.150.000.000,00; Séries: Série única; Quantidade e 
Valor Nominal das Debêntures: A Companhia emitirá 215.000 debêntures ao valor nominal unitário, na data de emissão, de 
R$ 10.000,00; Destinação dos Recursos: os recursos em moeda corrente nacional captados pela Companhia por meio da 
5ª Emissão de Debêntures serão utilizados para resgatar as debêntures da 2ª Emissão da Companhia; Remuneração das 
Debêntures: sobre o Valor Nominal das Debêntures incidirão, a partir da data de emissão, juros à razão de 100% da variação 
acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual 
ao ano, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), no informativo diário disponível 
em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread de 1% ao ano, base 252 dias úteis 
(“Remuneração”); Subscrição e Integralização: as Debêntures serão emitidas para colocação privada, sem qualquer esforço de 
venda perante investidores, não sendo objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários. As  Debêntures serão 
subscritas e integralizadas  à vista pelo   seu valor nominal unitário,  acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão até a data da efetiva subscrição e integralização, mediante (a) a entrega de debêntures da 2ª Emissão, 
pelo respectivo valor nominal unitário acrescido da respectiva remuneração calculada pro rata temporis, conforme defi nido no 
Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Marfrig Alimentos S.A. ou 
(b) pagamento em moeda corrente nacional, sendo esta integralização prevista no subitem (b) exclusivamente no âmbito do 
exercício do Direito de Preferência (conforme abaixo defi nido) dos acionistas da Companhia, sendo que o prazo para exercício do 
Direito de Preferência se inicia em 27/01/2014; Espécie: quirografária; Data de Vencimento: 36 meses contados da data de 
emissão, com data de emissão em 25/01/2014; Data de Pagamento da Remuneração: 25/01/2015, 25/01/2016 e a última data 
de pagamento coincidindo com a Data de Vencimento em 25/01/2017; Relação de Conversão: a relação da conversão será 
determinada por intermédio da divisão de seu valor nominal unitário pelo preço de conversão na data de conversão, observadas 
as disposições a respeito da escritura de emissão de debêntures. A Companhia deverá, de forma mandatória, proceder ao 
pagamento integral das Debêntures, pelo seu valor nominal unitário sempre por meio da conversão destas em ações. As 
Debêntures serão amortizadas em parcela única, na data de vencimento. As ações ordinárias de emissão da Companhia 
resultantes da conversão das debêntures terão as mesmas características e condições e gozarão integralmente dos mesmos 
direitos e vantagens estatutariamente atribuídos às ações ordinárias de emissão da Companhia na data de entrega e participarão 
integralmente dos resultados distribuídos, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio declarados a partir da data de 
entrega de tais ações; Direito de Preferência: Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para 
subscrição das debêntures, na proporção do número de ações de emissão da Companhia de que forem titulares conforme 
posição acionária na data da publicação do aviso aos acionistas, pelo prazo de 30 dias contados da publicação de aviso aos 
acionistas que informar sobre a emissão e tal direito de preferência; Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM S.A. A Diretoria da 
Companhia fi ca autorizada a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da 5ª Emissão de Debêntures, podendo, 
inclusive, contratar banco mandatário e escriturador das debêntures e o agente fi duciário da 5ª Emissão de Debêntures, bem 
como, celebrar a escritura de emissão e quaisquer aditamentos posteriores. Ressalte-se que a matéria constante deste item da 
Ordem do Dia foi avaliada pelo Conselho Fiscal da Companhia que emitiu parecer no sentido de encaminhar a proposta de 
5ª Emissão à apreciação da presente Assembleia Geral de Acionistas. (II) Aprovar, por maioria de votos dos acionistas 
presentes, a reforma do Estatuto Social da Companhia para promover: i) alterações no preâmbulo, Art. 1º e demais menções no 
Estatuto Social para modifi car a denominação social da Companhia de Marfrig Alimentos S.A. para Marfrig Global Foods S.A.; 
ii) alteração do Art. 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do capital social e o número de ações de emissão da 
Companhia, conforme deliberações de aumento de capital, dentro do capital autorizado, efetivadas pelo Conselho de 
Administração, em reuniões realizadas nas datas de 04, 10, 18 e 21/12/2012 e 05/02/2013, às 17h e às 18h. O capital social 
passa, portanto, a ser formado por R$ 5.276.678.051,00, dividido em 520.747.405 ações ordinárias de emissão da Companhia, 
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; iii) alterar regras da Administração da Companhia para: b1) prever a 
representação legal ordinária da Companhia por dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico ou o 
Diretor Administrativo e Financeiro necessariamente em conjunto com outro Diretor sem Designação Específi ca, sendo que o 
Diretor de Relações com Investidores poderá representar individualmente a Companhia exclusivamente em matérias 
relacionadas ao seu escopo de atuação, isto com alterações no Art. 26 do Estatuto Social da Companhia; b2) excluir o cargo de 
Diretor Operacional e criar o cargo de Diretor Jurídico, com alterações nos artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia; 
b3) prever que os instrumentos de mandato serão outorgados por dois diretores em conjunto, na forma da nova representação 
legal da Companhia, com alterações no § 2º do Art. 26 do Estatuto Social da Companhia. Diante das alterações aprovadas, os 
artigos 1º, 5º, 20º, 23º e 26º do Estatuto Social da Companhia passam a ter a seguinte redação: “Art. 1º - A Marfrig Global Foods 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.” “Art. 5º - O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 5.276.678.051,00, dividido em 520.747.405 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” “Art. 20º - A Diretoria será composta de 2 a 7 Diretores, sendo um Diretor 
Presidente, um Diretor Jurídico, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Administrativo-Financeiro e os demais 
Diretores sem designação específi ca. O cargo de Diretor de Relações com Investidores poderá ser exercido cumulativamente 
com o cargo de qualquer outro Diretor, conforme determinação do Conselho de Administração. (...)” “Art. 23º - Compete ao 
Diretor Jurídico estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área jurídica em geral e prestar assistência 
jurídica aos Órgãos da Administração.” “Art. 26º - A Companhia será representada da seguinte forma: (a) por 2 diretores em 
conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico ou o Diretor Administrativo Financeiro, necessariamente em 
conjunto com outro Diretor sem designação específi ca; (b) por qualquer diretor em conjunto com um procurador indicado na 
forma do item “(a)”, acima; (c) por 2 procuradores em conjunto, indicados na forma do item “(a)”, acima; ou (d) individualmente 
pelo Diretor de Relações com Investidores, exclusivamente no escopo de sua competência conforme previsão do Art. 24 deste 
Estatuto Social. § 1º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia na forma do item “(a)”, acima, e terão 
prazo de validade limitado ao máximo de um ano, ressalvado que as procurações para fi ns de representação judicial ou em 
processos administrativos poderão ser outorgadas por prazo de validade indeterminado. § 2º - Procuração devidamente 
outorgada na forma do § 1º acima, poderá autorizar expressamente a prática de atos específi cos que vinculem a Companhia por 
apenas um dos membros da Diretoria ou por um procurador nomeado.” (III) Aprovar, pela unanimidade dos acionistas 
presentes, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refl etir as alterações aprovadas no item (II) acima, que 
segue como anexo à presente Assembleia. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois 
de lida e aprovada, assinada pelos presentes. Certifi co que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. 
São Paulo, 22/01/2014. Ricardo Florence dos Santos - Presidente.

VEC – 2COL X 22CM - Marfrig_10 em 24-01-14



<<
  /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 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB <FEFF005b0043006f006d0020006200610073006500200065006d00200027005b0049006d0070007200650073007300e3006f00200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065005d0027005d0020005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /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 true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


