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Peço licença ao leitor para trazer-lhe
esta edição comemorativa do ENFOQUE

JURÍDICO que conta parte da história
deste escritório e de seu titular. 

O leitor terá breve cronologia dos
acontecimentos que culminaram na
criação do escritório e verá que há
muitos motivos para agradecimento a
pessoas que merecem meu respeito.

Pretendo não cansá-lo, caro leitor,
mas entendi ser importante reunir
essas informações neste momento,
quando o escritório completa 10 anos
de existência.

Boa leitura ! 
Josenir Teixeira

Em 12 de setembro de 1997 nascia formalmente o escritório JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA, que fir-
mou seu primeiro contrato de prestação de serviços em 10 de novembro do mesmo ano com a
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - GERÊNCIA HOSPITALAR, que perdura até hoje. 

Junto com o aniversário do escritório, eu completo 18 anos de atuação profissional no Terceiro
Setor e na saúde.

São anos de muito trabalho e constante crescimento, sempre com a atenção voltada para a proteção
e segurança do cliente.

Tive a oportunidade de realizar importantes trabalhos que me engrandeceram como profissional e
ser humano, este último aspecto em razão da especificidade do nicho de mercado em que atuo.

Generosos clientes me proporcionaram aprendizado amplo e eficaz, pois eles confiaram a mim a
elaboração da orientação jurídica de que precisavam, o que atrai sempre enorme responsabilidade,
atenção e dedicação. 

Agradeço aos clientes, amigos e colegas com os quais tive a oportunidade de conviver durante este
tempo e com quem compartilhei intensas alegrias. 

O crescimento nos anima e confirma a direção a ser seguida, sempre tendo por companheiros de
jornada aqueles que, repito, são o motivo de toda a dedicação e atenção: clientes, amigos e colegas. 

A vocês, muito obrigado!
Que estejamos juntos por várias décadas!
Josenir Teixeira 

Mini-Biografia

Editorial 10 anos

1970 JOSENIR TEIXEIRA nasce em Lagamar, pequena cidade do noroeste mineiro.
1977 Muda-se para Patos de Minas/MG.
1985 Muda-se para São Paulo/SP, onde concluiu seus estudos básicos.
1989 Ingressa no curso de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas (atual UNIFMU) e inicia sua vida profissional em cartório de registro de pessoa 

jurídica. 
1990 Começa a estagiar em escritório de advocacia, onde atendeu a diversas entidades do Terceiro Setor e os hospitais por elas mantidos, dentre elas a SOCIEDADE

BENEFICENTE SÃO CAMILO, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA e INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER. 
1993 Gradua-se em Direito. 
1996 Conclui Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil na UNIFMU.
1997 Aceita convite para assessorar a GERÊNCIA HOSPITALAR, departamento mantido pela SOCIEDADE BENEFICENTE

SÃO CAMILO, a PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, da qual é Diretor 
Jurídico até hoje, e a CONPLASA - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE LTDA. 

1998 Coordena a realização do 1o. Fórum Nacional de Legislação Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, de 
São Paulo/SP. 

2001 Conclui Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 
São Paulo/SP.

2002 Conclui curso de Direito do Terceiro Setor pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP.
2003 Conclui curso de Especialização em Direito do Trabalho pelo Centro de Extensão Universitária (CEU) de 

São Paulo/SP
• Inicia atividade como professor universitário no curso de Pós-Graduação em Administração 

Hospitalar e Negócios da  Saúde da UNISA-Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, onde 
ministra a matéria Legislação Hospitalar e da Saúde .

2004 Colabora com a criação da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP. 
2005 Inicia atividade como professor de Direito do Terceiro Setor na ESA - Escola Superior de 

Advocacia, da OAB/SP. 
2006 Participa da criação e é eleito presidente do IBATS - Instituto Brasileiro de Advogados do 

Terceiro Setor.
2007 Participa da criação e colabora na direção da RDTS - Revista de Direito do Terceiro 

Setor, lançada pela Editora Fórum. 
• É indicado  vice-presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP.
• É admitido no curso de Mestrado em Direito Privado na FADISP - Faculdade 

Autônoma de Direito de São Paulo, coordenada pela dra. Tereza Arruda Alvim, 
tendo por orientador o ex-ministro do STF dr. José Barbosa Moreira Alves.
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O Terceiro Setor entrou em minha vida em
1989, quando ingressei no 1o. ano da faculdade
de Direito das Faculdades Metropolitanas
Unidas de São Paulo. Entendi que eu deveria
deixar de ser escriturário no Bradesco para
começar a atuar na área, visando dar solidez à
minha formação técnica.

Aliás, naquele tempo, a expressão "Terceiro
Setor" ainda não havia sido cunhada. Eu dizia
que trabalhava para "entidades" ou "entidades
religiosas" ou algo parecido. Passamos a falar
em "Terceiro Setor" somente a partir de 1994,
aproximadamente. 

Voltando à cronologia, o jornal de um dos
domingos de janeiro de 1989 informou que o
4o. Registro de Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas da Capital procurava estagiário
de Direito. Conheci o dr. Graciano Pinheiro de
Siqueira, então escrevente e hoje Oficial Subs-
tituto daquele cartório, que me selecionou e foi
meu chefe durante o primeiro ano de faculdade. 

Meu trabalho era analisar a documentação das
entidades sem fins lucrativos para viabilizar seu
registro e obter a personalidade jurídica. Além
disso, todas as reformas de estatuto e atas de
assembléia geral realizadas por aquelas enti-
dades deveriam ser registradas, cabendo a mim
a confrontação com os documentos já arquiva-
dos, o apontamento de eventuais falhas e a ve-
rificação do cumprimento dos requisitos legais
para tanto. 

O Graciano supervisionava minhas ativi-
dades, me orientava, ensinava e passava grandes
lições, principalmente na área de Direito Co-
mercial, cadeira na qual se especializou na fa-
culdade de Direito da USP e é incansável estu-
dioso. Tenho enorme satisfação de ter conheci-
do o Graciano, imensa gratidão por sua ge-
nerosidade e muito orgulho de discutir com ele
questões técnicas inerentes ao Direito Empre-
sarial, além de ter o privilégio de compartilhar
de sua amizade.

Hoje, integramos a diretoria do IBATS -
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOGADOS DO

TERCEIRO SETOR (www.ibats.org.br), entidade
criada para reunir profissionais do Direito para
discutir assuntos específicos pertinentes a este
nicho. 

O IBATS é responsável pela RDTS - REVISTA

DE DIREITO DO TERCEIRO SETOR, publicada
pela Editora Fórum (www.editoraforum.com.br),
de Belo Horizonte/MG, que teve lançamento
nacional em março/2007. O segundo número
será publicado em novembro de 2007.

Desenvolvi toda minha atividade profissional
voltada ao Terceiro Setor e nos serviços presta-
dos pelas entidades que o compõem, principal-
mente na área da saúde.

O Terceiro Setor

As pessoas que integram as entidades sem fins
lucrativos (que formam o Terceiro Setor) são
especiais. São abnegadas. Fazem o que fazem
por puro amor ao próximo. 

Ao longo desses anos tive a oportunidade de
conviver com pessoas magníficas, principal-
mente freiras, padres e religiosos de outros cre-
dos, mas todos com única fé. Com estas pessoas
pude aprofundar meus conhecimentos de Di-
reito Canônico, por exemplo, área que poucos
têm contato. 

Freqüentei (e ainda freqüento) seminários,
noviciados, hospitais, escolas e outras depen-
dências que desenvolvem vasta gama de ativi-
dades impulsionadas por essas pessoas, em vá-
rias partes do Brasil. 

Ao longo de tantos anos e atuando especifica-
mente com essas entidades, testemunhei, infe-
lizmente, a incansável tentativa governamental
de atrapalhar o desenvolvimento das atividades
realizadas por elas, com a imposição de buro-
cracias imbecis que nada mais fazem do que
gastar papel e gerar perda de tempo, sem ne-
nhuma aplicação inteligente.  

Acompanhei a crescente criação de obstáculos
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legais, ora exigindo uma providência, ora
voltando atrás, depois exigindo o cumprimento
de outra obrigação, depois de mais outra, e
outra e estamos, em 2007, com emaranhado de
normas jurídicas esparsas (será de propósito?)
que mais atrapalham do que ajudam no atendi-
mento do hipossuficiente. 

Não canso de dizer que o "segredo" da vitória
do Terceiro Setor sobre a praga dos governos
está na sua união. Sempre digo que o governo
precisa mais das entidades sem fins lucrativos
que elas dele. O problema é que as entidades
não se esforçam para reunir forças e enfrentar o
governo da forma que precisa. Elas pagarão caro
por isso, infelizmente. 

O Terceiro Setor é imprescindível ao Brasil.
Estamos numa fase de muita perturbação,
desconfiança e até "perseguição" às entidades
que compõem o Terceiro Setor. Mas vamos
(precisamos) superar isso, em prol do país e da
nossa sociedade. 

Continuarei atuando incessante e agressiva-
mente (quando necessário) no Terceiro Setor
para proteger as entidades que confiam a mim
suas angústias e problemas técnico-jurídicos.

Josenir Teixeira, Flávia Regina de Souza Oliveira, Carlos Dummet, Antônio Brito, José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior e
Sérgio Roberto Monello em congresso das Santas Casas realizado em Brasília em 2005.

Vitor, José Carlos Rizoli, Paulo Camara e Josenir Teixeira em
visita ao Hospital da Universidade de Coimbra, em Portugal,
em 2000.

Paulo Camara, Raul de Santa Helena, Josenir Teixeira, Paulo
Roberto Mergulhão e José Carlos Rizoli em congresso das
Santas Casas realizado em Brasília, em 2003. 

Pe. Niversindo Antônio Cherubin, Márcia Mariani, Paulo
Camara, Josenir Teixeira, Juan Rovirosa e outros participantes
de congresso de dirigentes da área da saúde realizado em
Barcelona, Espanha, em 2000. 

Marcus Henrique Wachter, Josenir Teixeira, Antônio Brito,
Paulo Camara e Pe.Niversindo Antônio Cherubin no con-
gresso das Santas Casas em Brasília, em 2007.



Depois de quinze meses de trabalho no car-
tório decidi que deveria conhecer um escritório
de advocacia e vivenciar outras áreas do Direito.
O Graciano me apontou o dr. Maurício
Santana Apolinário como alguém que poderia
me ajudar. Por meio dele, em 14 de maio de
1990, entrei na TILELLI AVOGADOS, dos irmãos
ANTÔNIO ONISWALDO TILELLI e REYNALDO

TILELLI, oriundos da faculdade de Direito da
USP. 

Ali, aprendi tudo o que sei de direito material
e processual. A visão humanística daqueles
irmãos, ligados umbilicalmente à ORDEM DE

SÃO CAMILO DE LELLIS (o dr. Reynaldo chegou
a ser ordenado padre) permitiu-me aquilatar
conhecimento técnico e aprimorar valores que
trazia comigo. Isso era necessário, até porque eu
contava com 20 anos de idade, estava em São
Paulo há  4 anos e tinha nascido e sido criado
no interior de Minas Gerais. 

Deus, mais uma vez, colocou em meu cami-
nho as pessoas certas, no momento certo.
Aquele escritório me proporcionou experiências

Desde 1990 tenho contato com a área da
saúde, além do Terceiro Setor. Desde cedo
comecei a interagir com a diretoria de vários
hospitais espalhados pelo território nacional e a
atuar nos problemas jurídicos apresentados por
estes estabelecimentos que, na visão de Peter
Drucker, "constituem-se na organização huma-
na mais complexa jamais concebida e na que
cresce mais rapidamente em todos os países
desenvolvidos."  

Além da advocacia preventiva e executiva vol-
tada aos diretores dos hospitais, todas as ações
judiciais e demais problemas enfrentados por
aquelas instituições desaguavam no Depar-
tamento Jurídico, o que me fazia estudar cada
vez mais para enfrentá-los de forma responsável. 

Assim, tive contato com as ações trabalhistas
mais diversas, passando por ações de indeniza-
ção pelo tão propalado e alegado "erro médico",

que já estava na pauta da sociedade em razão da
edição do Código de Defesa do Consumidor,
em 1990, além de ações de cobrança por
serviços prestados, ações tributárias e toda a
vastidão de questões jurídicas que são enfren-
tadas cotidianamente pelos estabelecimentos de
saúde. 

E desde então acompanho a evolução
destes assuntos, o que me permitiu lançar,
em junho de 2007, o livro NOTAS JURÍDICAS

SOBRE O PRONTUÁRIO DO PACIENTE

(www.prontuariodopaciente.com.br), que teve
sua primeira edição esgotada em apenas 4
meses. Já estou trabalhando na segunda edição,
que será atualizada e ampliada e deverá ser lança-
da no primeiro semestre de 2008 por editora
nacional.

Estou na fase final de preparação de outro livro
que reúne diversos assuntos enfrentados diaria-

mente por hospitais e em relação aos quais faço
apontamentos jurídicos. Este trabalho deve ser
lançado nos primeiros meses de 2008.

Quando mais estudamos a respeito de um
assunto constatamos que devemos estudar cada
vez mais. O importante é fazer o que se gosta. E
eu tenho o privilégio de advogar numa área
extremamente ampla (apesar de específica),
instigante e gratificante, o que somente foi pos-
sível em razão da generosidade de diversas pes-
soas que permitiram que isso acontecesse, tais
como o padre Niversindo Antônio Cherubin,
os administradores hospitalares Paulo Roberto
Segatelli Câmara, Valentim Aparecido Biazzoti,
Soldemar Tonello, Antônio Sérgio Vulpe Faus-
to, José Carlos Rizoli, Paulo Roberto Mergu-
lhão e diversas outras que direta ou indireta-
mente contribuíram para meu aprimoramento
profissional na área da saúde.

e contatos maravilhosos, que trago comigo até
hoje. Lá, conheci pessoas que desempenharam
papel importante na minha vida, como os drs.
MARCOS ROBERTO MARQUEZANI e ADAUTO

SUANNES. 
Tive o prazer de compartilhar sala com o dr.

ADAUTO, desembargador aposentado do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, durante alguns
anos. Aquela convivência foi mais que uma pós-
graduação, pois a inteligência, a sensibilidade
(ele também é artista plástico), a sagacidade, a
capacidade de desmistificação das coisas e de
passar tudo para o papel de forma precisa, fize-
ram que eu tivesse verdadeiro up grade na mi-
nha compreensão profissional e de vida. 

A atenção que os drs. ANTÔNIO e REYNALDO

me dedicaram ao longo de 7 anos de convivên-
cia não tem preço nem explicação. A eles, mais
uma vez, registro minha eterna gratidão, apreço
e respeito. 

Após este período, entendi por bem galgar
outra forma de trabalho para praticar o apren-
dizado.

Josenir Teixeira, o advogado Carlos Augusto de Araújo Cateb e o
Desembargador do TJ/SP Dr. Marcus Vinícius dos Santos Andrade, em
1998, em congresso sobre legislação hospitalar realizado em São Paulo/SP.

Paulo Camara, Antônio Sérgio Vulpe Fausto, José Carlos Rizoli, Paulo
Roberto Mergulhão, Valentim Biazotti e Josenir Teixeira, em 1998, na
inauguração da sede regional da Pró-Saúde em Porto Alegre/RS.

Naírio Augusto dos Santos, Jaimir Bosio, José Pereira da Costa, Josenir Teixeira, João Pessini, José Albuquerque e Paulo Camara
em congresso da área da saúde realizado na cidade de Espinho, Portugal, em 1999. 

Josenir Teixeira entrega placa em homenagem aos 70 anos de idade
do Pe. Niversindo Antônio Cherubin, em 2001. 
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Expediente

Palestras de Josenir Teixeira

Mês         Dia      Local                Tema                                         Promoção

A dra. Tereza Arruda Alvim, ao ler meu
pré-projeto de pesquisa, disse-me que o pro-
fessor ideal para orientar minha dissertação
de mestrado seria o ex-ministro do Supremo
Tribunal Federal José Carlos Moreira Alves.
Entusiasmei-me com aquela oportunidade e
vislumbrei árduo trabalho pela frente, mas
que certamente seria compensador. 

Caberia a mim convencer o ex-ministro a
aceitar a tarefa de me orientar na pós-gradua-
ção strictu sensu na FADISP (Faculdade
Autônoma de Direito de São Paulo), na qual
ele é docente.  

Rumei para a casa do ministro, em Brasília.
Ele me recebeu amistosamente. Em sua
ampla sala, decorada com inúmeros livros,
conversamos por mais de uma hora. Na ver-
dade, eu falei mais do que ele, até porque eu
é que deveria convencê-lo a aceitar aquela
tarefa. 

Falamos sobre atualidades jurídicas, tro-
camos impressões sobre o contexto das atuais
decisões do Judiciário e comentamos a inse-
gurança jurídica proporcionada hoje em dia
por aquele Poder. 

Comentamos nossas preocupações no sen-

Setembro 26 São Paulo/SP Títulos e Certificações do Terceiro Setor www.abeas.org.br
Outubro 3 Jundiaí/SP Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente Pró-Saúde ABASH

4 Vitória/ES A perda da filantropia FEHOFES
10 São Paulo/SP Aspectos Jurídicos do Terceiro Setor OAB/SP
15 São Paulo/SP Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente ACSC - Hospital

Geral de Pedreira
17 Lençóis Paulista/SP Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente Pró-Saúde ABASH
18 São Paulo/SP Entrevista para o programa Direito e TV Aberta de SP e

Globalização OAB/SP
20 Campinas/SP Legislação e Ética em Auditoria Médica e Grupo Mix

de Enfermagem
25 São Paulo/SP Gerenciamento de risco na saúde Planisa
26 São Paulo/SP Gerenciamento de risco na saúde Planisa
27 João Pessoa/PB Aspectos Jurídicos do Prontuário 

do Paciente
30 São Paulo/SP Insegurança Jurídica no Terceiro Setor OAB/SP 

Novembro 10 Campinas/SP Legislação e Ética em Auditoria Médica Grupo Mix
e de Enfermagem

22 Jundiaí/SP Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente Pró-Saúde ABASH
24 Teixeira de Freitas Responsabilidade Jurídica do profissional Pró-Saúde ABASH

/BA de saúde e Prontuário do Paciente
29 São Paulo/SP Aspectos Jurídicos da Terceirização Pró-Saúde ABASH

Dezembro 6 São Paulo/SP         Aspectos Jurídicos do Terceiro Setor Sindicato dos Con-
tabilistas de S.Paulo

Associação dos
Hospitais da Paraíba

ENFOQUE JURÍDICO é editado por JOSENIR 
TEIXEIRA ADVOCACIA (OAB/SP 3.715/97 - 
CNPJ 02.430.626/0001-63 - INPI 828.632.804) e 
distribuído a clientes, amigos, colegas, empresas e 
profissionais da área. É permitida a reprodução, 
desde que citada a fonte.

JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
Rua Diogo Cabrera, 94 B, Imirim, 02467-060 
São Paulo/SP  (11)  6238.5566
www.jteixeira.com.br      

www.prontuariodopaciente.com.br
www.ibats.org.br

Planejamento visual e Produção Gráfica
Santouro - Comunicação & Arte
(11) 9272.7238  santouro@terra.com.br

timento de medo com o destino do Brasil
diante da atual falta de compromisso, ética e
de posturas sólidas baseadas em princípios
técnicos e humanísticos dos nossos gover-
nantes e da população em geral, acomodada,
passiva e atuante em causa própria, em detri-
mento do coletivo. 

Eu havia estudado a biografia do dr.
Moreira Alves. Ao chegar em sua casa eu
sabia onde ele tinha nascido, quais os cargos
que ocupou (ele exerceu a presidência dos

três Poderes brasileiros), o nome de sua sem-
pre presente esposa e que ele participou da
Comissão que elaborou o projeto de reforma
do Código Civil de 2002. Sete pessoas com-
punham esta Comissão, dentre elas Miguel
Reale.

Li interessante palestra ministrada por ele
sobre o Código Civil, na qual abordava diver-
sos institutos por ele regulados, com históri-
co e contexto deles. 

Ao final de nossa produtiva conversa, des-
pedi-me do dr. Moreira Alves com bastante
alegria e orgulho pela oportunidade de falar
informalmente com homem de tão alto
gabarito. E minha alegria era ainda mais exal-
tada porque eu teria que revê-lo quase todos
os meses dali por diante, pois ele aceitou a
incumbência de orientar minha dissertação.

Eu imaginava o trabalho custoso que viria e
sabia do nível de exigência dele. E tudo isso
deveria ser conciliado com minha atividade
profissional. Enfim, as dificuldades existem
para ser enfrentadas e superadas. Aceitei o
desafio, que está sendo imensamente produ-
tivo e gratificante.

Minha linha de pesquisa no mestrado é a
FUNÇÃO SOCIAL DOS INSTITUTOS DE

DIREITO PRIVADO, com ênfase no Terceiro
Setor, cujo trabalho final deverá ser publica-
do no início de 2009. 

Como sempre, Deus me proporciona mo-
mentos preciosos !

Não há outro sentimento que não o
agradecimento ! 

Dr. José Carlos Moreira Alves e Josenir Teixeira

4

O mestrado



<<
  /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


