


    
     
  
   
     
     
   
 
  
    
    
   
   

  
    
  

   

     
   
   
 
    

   
    
   
  
   
    


 
    
    
  
 
    

   

  
    
 

   
   
    
   

     

    
 
      
 
    

    



   
    
 

    

  


    

  
    
   



     
 
 
  




     
    
   

   

   


 
  


   
  

   

   
   


  
    
 
    

    
    
  
    
    
 
 


  

    
    
 
  
     
     
    
     
   
 
   

     
  
    
   
   
     



 
 
      
   

     
   

  
  



 



     
    
  
    
    

  
  
 
    
   

   

  

    

  
  
     
   
     

 

    
    
   
   

   
    
   
 
    
    
  


   

 

   
 


 

    



   

   
    
   
 


     

     
   
    

   

    
 
 
 

   



  


A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A6.




