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Disputando imaginários e políticas
Construir lugares em que grupos e indivíduos possam
se posicionar sobre seus desejos e intenções,
demarcados pelo terreno das relações sociais e
implicados com a construção democrática de projetos
e ações de saúde, é um dos principais caminhos que
os movimentos sociais deste campo vêm apostando
como forma de torná-lo profundamente envolvido com
a produção de um modo de viver que não viole a
potência de vida que há no mundo das coisas, das
sociedades e das pessoas. Qualidades que não
podem ser compartilhadas pelas relações sociais
governadas por mecânicas instrumentais que a tudo
transformam em recursos usáveis, como são as
capitalísticas dirigidas. Estas têm sido demarcadas
pela antiprodução da vida. Têm matado a cada dia a
vitalidade naqueles mundos.

Produzir modos de viver coletivos que, ao
construírem vida não gerem destruição, não só é
possível como é um desafio a ser fabricado no dia a
dia pelos coletivos sociais, que não querem se
submeter aos processos capitalísticos. Hegemônicos,
sem dúvida. Mas, isto exige lutas sem tréguas. Lutas
pela possibilidade de ser imaginada. De ser
desejada. De ser constituída. Produzida.

E isto não é privilégio de um modo correto e único
de viver, porém, é com certeza mais viável quanto mais
múltiplos forem os modos de se inventar o viver,
compatíveis com as muitas distintas maneiras de se
poder criar e recriar os desejos e suas concretizações,
com a aposta de que a minha vida é a sua vida, a
minha liberdade é a sua liberdade, o meu direito é o

seu direito. A minha igualdade é a sua igualdade. Na
medida em que somos responsáveis pelo que
construímos e estamos profundamente implicados
com a produção da igualdade como a aceitação da
singularidade do outro, com a defesa intransigente de
que todos somos tão iguais, que devemos ser
diferentes. Pensando assim, poderemos usufruir da
crença em um futuro distinto do atual e mais rico para
todos.

Mas, ledo engano de que isto seja tranqüilo de ser
construído. Sua justeza não se traduz em facilidades;
estas situações são duras de acontecer. Remam
contra os processos exploradores da vitalidade das
coisas, contra os interesses mesquinhos e de
poucos, mas poderosos e dominantes. Contra a força
do mercado. Contra a massacrante massificação de
uma globalização capitalística que a todos se quer
como iguais.

Exigem a produção permanente de coletivos
autônomos, que não tenham medo de se
publicizarem, de se submeterem às tensões tão
necessárias dos encontros nos espaços públicos.

Exigem construir um Fórum atado à noção de que
um outro futuro, diferente do predominante, é possível
e que isto está vinculado às distintas maneiras de se
criar e participar de processos coletivos de produção
de novas subjetividades, implicadas com a defesa
intransigente da vida individual e coletiva e a criação
de situações interrogadoras para estes coletivos que
lhes permitam pensar sobre a realidade vivida, duvidar
dela e intervir na busca de novos sentidos para si.

Com estes desejos, enormes, é que vejo a

ser igual é reconhecer a igualdade do outro

a minha liberdade é a sua liberdade

notas breves
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importância de se refletir sobre as idéias
fundamentais de um Fórum não espelhado
simplesmente em Davos (o lugar do capital, do lucro,
da exploração), mas seu fantasma. A possibilidade de
sua negação imaginária, na ação.

O “pessoal da saúde” deve procurar se apropriar
dessas idéias na perspectiva de permitir a expressão
de sua multiplicidade interna no seu modo de buscar
novos sentidos para sua prática, com a intenção de
trocar vivências e experimentos, de produzir redes de
produções de saberes, de solidariedades, de pautar
eixos problematizadores, de se espalhar pelo mundo.
Permitindo que suas conquistas e erros apareçam em
espaços mais abrangentes, ampliando as
possibilidades de compreensão.

Nesta direção, como exercício, proponho uma
sistematização de alguns dos eixos
problematizadores - apreendidos pela luta, no Brasil,
por políticas e práticas de saúde totalmente voltadas à
geração de mais vida -, que procuram se colocar em
cada microprocesso institucional, tensionando-o como
lugar de produção de novas subjetividades.

Construindo eixos problematizadores que favoreçam
a busca de novos sentidos para as ações de saúde
Colocar na parede, criar tensão produtiva. Por em
dúvida o sentido perseguido. Apontar certos lugares
implicados com uma aposta centrada na vida. Criar
pautas de conversas em coletivos produtores de atos
de saúde, em gestores de políticas e em operadores
de serviços.

Estas são as apostas dos eixos
problematizadores. Produzir interrogações que
possam disparar processos coletivos de elaborações
protagonizadoras. Que vêem o movimento do micro
para o macro como o processo mais acumulativo e
produtivo para as mudanças dos rumos em direção a
um futuro diferente.

Neste sentido, os eixos apontados servem como
idéias-apostas para serem usadas pelos coletivos,
diante de muitas outras que os mesmos criarem, que
podem operar a construção de novas maneiras de agir
em saúde. Não são as únicas e nem as mais
adequadas, necessariamente, diante das múltiplas
realidades vivenciadas no território da saúde, mas
funcionam como possibilidades de criar, no conjunto
dos vários sujeitos interessados neste território,
modos de um certo “olhar analítico” sobre o dia a dia
das práticas de saúde, que abram para julgamento,
compreensão e transformação, as várias maneiras de
os trabalhadores coletivos operarem a construção dos
sentidos de suas práticas, do ângulo da produção

totalmente comprometida com a constituição de uma
sociedade global mais implicada com a ética da vida.

Aposto que coletivos mais interrogadores, que
colocam em dúvida seus microprocessos políticos,
organizacionais e produtivos, tornam-se mais nítidos
para si e para os outros, aumentando a chance de
produzirem mecanismos mais solidários de agir.
Tornam-se mais responsáveis e mais públicos. São
mais democráticos. Possibilitam mexer no mundo
aqui e agora de modo mais implicado.

a vida de todos, e de cada um, é igualmente
fundamental
Considerar-se como território de saberes e práticas
tecnológicas, produtoras de distintas maneiras de
cuidar em saúde, envolvidas com a construção de
homens e mulheres cada vez mais autônomos e
qualificados para apostarem na produção da vida,
como valor de uso inestimável para si e para os
outros, em todas as suas formas de expressão e
dimensões, é a grande missão do campo da saúde.

Sem dúvida, a humanidade construiu muitos tipos
distintos de saberes nesta direção, não sendo
privilégio de nenhum, em particular, ser eficaz e efetivo
no cumprimento desta missão. São muitas as formas
de realizá-la.

Entretanto, independente da conformação
tecnológica que o agir em saúde adquirir, deverá
responder sempre as mesmas questões-chave: do
ponto de vista da ética da vida, o que você produz?
você aposta na vida? como?

Se o agir estiver voltado para si mesmo e não para
o mundo das necessidades de saúde dos usuários
dos serviços de saúde, forma de expressão do que a
potência de viver ambiciona, não será um caminho
interessante a ser defendido. Se este agir não permitir
a clareza de que a vida de cada um, e de todos, é
igualmente importante, não poderá contribuir para
uma sociedade mais solidária. Terá de contribuir sem
titubeio, no seu modo de operar no dia a dia a
produção da saúde, com a produção de um imaginário
social no qual a vida é um valor em si a ser
preservado, sob todas as suas formas de expressão,
e que as melhores maneiras disso ser constituído é
respeitar e apostar na qualificação da vida dos seres
humanos e na evidência de que, pela importância que
estes têm em protagonizar novos sentidos para o
mundo, eles estão fundamente responsabilizados
pela possibilidade de sobrevivência da vida ou da sua
destruição, aqui na Terra.

Terá que apontar para outros caminhos que não os
que as sociedades capitalísticas, incrivelmente
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instrumentais, construíram para praticar o consumo da
vida individual e coletiva. Ou seja, terá que mostrar a
compatibilidade entre produzir vida para os humanos,
produzindo vida para o mundo como um todo, em um
sentido invertido em relação às sociedades atuais.

visualizando possibilidades de gestões
democráticas do público
As sociedades, hoje, têm caminhado para consagrar a
imagem de que o privado, sob qualquer forma, é o que
vale. E, neste processo, vai-se consolidando como
natural que tudo que é público, que é coletivo, é ruim
ou pouco interessante. E, com isso, os indivíduos e
coletivos vão também se convencendo e vivendo de
acordo com estas idéias. A tensão público e privado
vai pendendo para o individualismo, pela não
responsabilização pública dos atos pessoais, pela
premissa do aqui e agora, pela ética da não prestação
de contas.

A possibilidade de colocar em cheque esta forma
de só responder à sua consciência ou, no máximo, no
caso da saúde, à sua corporação profissional ou
política, é uma idéia-aposta fundamental se o que se
deseja é a ação individual e coletiva, no dia a dia da
produção da saúde, como maneiras de produzir a
defesa da vida.

Perguntar no seu dia a dia: se há clareza dos
rumos; se todos procuram conversar sobre suas
limitações e potencialidades, sobre seus resultados
conquistados; sobre que apostas estão fazendo e
como as estão construindo coletivamente; sobre que
tipos de privilégios existem nos seus agires e de que
modo podem colocar em debate público e processar
decisões em torno dos seus modos de atuarem; é um
dos movimentos interessantes de serem feitos nos
microprocessos pelos coletivos de trabalhadores
envolvidos, que não podem esquecer de que devem
ambicionar, neste círculo, a conhecer e submeter a
uma discussão os processos de outros níveis
colocados além do seu terreno do coletivo, em
particular aqueles que definem o que são os fundos
públicos ou sociais que financiam as ações de saúde
e como sua gestão é feita. Quem os governa? De que
modo e com que finalidades? A que interesses
obedecem? E como determinam suas decisões?
Como praticam a democracia em seu âmbito? De que
modo são influenciados pelos desejos dos que estão
na construção das práticas de saúde, no dia a dia da
vida?

A gestão democrática das intenções das políticas,
bem como do operar o cotidiano dos processos
produtivos em saúde, deve estar em interrogação o

tempo todo junto aos coletivos em círculos de tensões
enriquecedoras.

enfrentando a revolução tecnológica do setor,
centrada no capital, com projetos centrados na vida
Para inverter a lógica da globalização capitalística que
vem inventando uma nova lógica produtiva para o setor
saúde, centrada no capital, pela da cidadania solidária
e da defesa radical da vida individual e coletiva,
contrapondo-se aos projetos neoliberais do grande
capital e dos médicos empresários, deve-se interrogar
a que intenções do agir tecnológico, obedece. Opera-
se os saberes tecnológicos – nas suas expressões
duras (equipamentos), leves (relacionais) e leve-duras
(clínica, epidemiologia) – em função da lógica
centrada em procedimentos, na lógica lucrativa do
capital? Ou na lógica de satisfazer as necesidades
dos usuários?

Uma forma de os coletivos interrogarem estes
possíveis sentidos, em qualquer nível, no da política,
da organização ou da produção do cuidado, é tomando
como referencial a complexa forma de expressão do
mundo das necessidades dos usuários, individuais
ou coletivos. Cabe, em última instância, perguntar de
que modo e com que capacidade o agir tecnológico
contribui para satisfazer as necessidades de boas
condições de vida, de se viver em processos sociais
de inclusão, de ser alguém singular, sujeito de direito
e cidadão, ser nominal; de que modo contribui para
garantir o acesso a todas  as tecnologias que
melhorem e prolonguem a vida, de ser acolhido e ter
vínculo com um profissional ou equipe (sujeitos em
relação), poder acessar e ser recebido e bem acolhido
em qualquer serviço de saúde que necessitar, tendo
sempre uma referência de responsabilização pelo seu
atendimento dentro do sistema; de que modo produz
autonomia e autocuidado na escolha do modo de
“andar a vida” (construção do sujeito), sujeito do saber
e do fazer, em produção, que irá a cada momento
“operar” seu próprio modo de andar na vida?
Submetendo, assim, seu modelo tecno-assistencial a
um julgamento centrado no usuário, o lugar legítimo a
definir o sentido e as intencionalidades do agir em
saúde.

a saúde é um bem público e como tal deve ser
tratada pelas políticas: socializar o estado e dar novos
sentidos sociais para o privado
A disputa efetiva que é travada no mundo entre a
saúde como bem público, direito de todos e problema
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de toda a sociedade, ou de mercado trocável por
qualquer moeda, é uma tensão central em todos os
lugares. Porém, deve-se reconhecer que a forma
privada de prestação de serviços de saúde é um dado
da realidade não tão fácil de ser negado, tornando-se
questão-chave a possibilidade de equacionar as
distintas modalidades de produção de saúde sobre
sua natureza pública e subordinar qualquer uma
destas modalidades à lógica última deste interesse.
Apostar que mesmo a produção privada de serviços
de saúde pode almejar intenções de comercialização,
produzindo saúde e respeitando-a como bem público.

Nesta direção, regular o privado tem sido um
ganho no mundo que trata da ótica do direito universal
e eqüânime. O caminho que não torna incompatível a
produção privada de serviços de saúde, ou similares,
com a própria produção da vida e com o eixo
ordenador do agir em saúde, em função da construção
de uma vida mais autônoma e mais qualificada, para
cada um e para todos, é um tremendo desafio, mas
não impossível. Em particular, naquelas sociedades
em que a vida é vista por uma lógica muito
instrumental e nas quais só a de alguns é valorizada
como um valor de uso inestimável.

A produção privada de serviços de saúde, ou
similares, deve ser enfrentada sob o princípio realista
de que as sociedades humanas terão que equacionar
a responsabilização social de qualquer um que esteja
operando neste campo de práticas, inclusive os
próprios serviços estatais, que por si só não são
públicos, nos sentidos que vimos tratando neste texto,
e, por isso, uma das grandes aprendizagens é a de
que só uma grande capacidade de regular e impor
certos percursos para alguns processos produtivos é
que os têm tornado lugares dos interesses mais
públicos, dos interesses de todos.

Trabalhar com o lema: quem quiser operar a
produção de serviços de saúde de modo privado
(visando um bem de mercado), que opere, mas que o
faça produzindo saúde (governado pela produção do
valor de uso saúde), conforme o que o conjunto dos
interesses sociais, pautados pela defesa radical da
vida individual e coletiva, impõe.

Deste modo, algumas das questões que podem
ser colocadas para os gestores das políticas
governamentais em saúde, são: suas atividades de
regulação e controle sobre o conjunto dos produtores
de práticas de saúde, conformam o quê?
Direcionalidades para o agir tecnológico que o
impliquem com o mundo das necessidades dos
usuários, ou se ordenam pelos interesses
econômicos e/ou corporativos dos empresários,

gestores e trabalhadores, do setor, em si? Para isso,
favorecem a produção de saúde ou a sacrificam pelos
interesses particulares dos empresários e dos
trabalhadores do setor?

Creio que os únicos interesses privados do setor
saúde que devem ser respeitados, acima de tudo, são
os dos usuários, reais expressões corporificadas do
que são as necessidades de saúde.

Enfim
Procurei, neste texto curto, dar conta de muitas
questões, o que pode, muitas vezes, ter sacrificado a
clareza, mas há uma que é central: o Fórum Social
Mundial não deve ser visto como uma dada corrente
política e que adota um projeto programático fechado.
Deve, sim, representar o encontro de multiplicidades
que apostam que sujeitos sujeitados podem emergir
como sujeitos autônomos produtores de novos
sentidos para o viver, mais efetivos nos seus
compromissos com a vida como o valor de uso
máximo a ser preservado; apostar que processos
interrogadores sejam dispositivos eficazes para
contribuir para este tipo de processo; ambicionar o
instigamento de coletivos e indivíduos, sobre questões
que possam colocá-los em tensões produtivas de
novas subjetividades, em torno das problemáticas que
podem afetar a possibilidade e a capacidade de se
produzir saúde ou não. Entretanto, provocar que isso
se transforme em situações de intervenções sobre a
realidade, em uma busca militante por um novo
sentido para a vida, comprometido com a
cumplicidade por todas as suas formas de expressão:
humanas, sociais e ecológicas, é responsabilidade de
cada um e de cada coletivo, que por suas ações
podem produzir ou desproduzir mais vidas.

Aposta-se aqui, que coletivos e indivíduos em
tensões criativas em torno de suas responsabilidades
por isso, tornam-se mais sujeitos de seus destinos,
mais sujeitos de uma ética global da vida, mais
comprometidos com a liberdade e a igualdade.

PALAVRAS-CHAVE: Ética; ação intersetorial; política de saúde.

KEY WORDS: Ethics; intersectorial action; healthcare policy.

PALABRAS CLAVE: Ética; acción intersectorial; política de salud.

Recebido para publicação em: 30/05/02. Aprovado para publicação em: 28/06/02



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


