
60 Cógito • Salvador • n. 11 • p. 60 - 65 • Outubro. 2010

Sigmundos: potência e poder.

Unitermos: clínica; política; desejo;
criação.

Resumo
A partir do contexto de criação da
psicanálise, o texto pretende analisar
o deslocamento do olhar freudiano que
rompeu com o discurso médico e
possibilitou ver-ouvir a denúncia do
corpo erógeno na histeria contra as
formas de controle social da Viena fin-
de-siècle, o que revela as relações
entre desejo e política, já há algum
tempo menosprezadas na clínica. Em
seguida, toma a passagem da
sociedade disciplinar à sociedade de
controle para situar a clínica
psicanalítica enquanto prática de
resistência micropolítica do desejo
frente às formas de servidão
capitalistas, que hoje produzem novos
modos de sofrimento e adoecimento
psíquico. A experiência da análise é
uma aposta na potência de criação do
homem e na possibilidade de
conquistar novos territórios
existenciais.

Sigmundos: potência e poder.1

Wagner de Angeli Ferraz*

*Psicólogo, com estudos em psicanálise.

ergo sum, aliás, Ego sum Renatus Cartesius, cá perdido, aqui presente, neste labirinto de
enganos deleitáveis, -  vejo o mar, vejo a baía e vejo as naus. Vejo mais. […] As tripas

podres do Eu: monstruosidades se escondem por trás do eufemismo, deixando cacofonias
transpirarem, delícias. […] Queimo tudo isso aí, teimo em ficar irreconhecível. Quem me

busca entre as cinzas de mim? Soletra que te soterro. Brasília, enlouqueceste Cartesius?
Sou louco logo sou.

             Paulo Leminski, In Catatau2 .

No fim do século XIX, movido
por um desejo revolucionário,
Freud criou algo que gerou efeitos
sociais, políticos e clínicos - a des-
peito de certo cinismo barroco da
era Vitoriana -, o que torna possí-
vel dizer que produziu uma dobra
no mundo ocidental, que até hoje
se desdobra. Mas, o que criou
Freud? Se, por um lado, obviamen-
te, podemos dizer que inventou o
inconsciente, a psicanálise, por
outro, podemos pensar que foi
capaz de escutar o que ninguém
mais, naquele momento, pôde
fazê-lo, a saber: a denúncia do
corpo erógeno na histeria contra
as formas de controle social da
Viena fin-de-siècle. Foi a histérica
quem o ensinou a escutar, tendo
inclusive mandado que se calas-
se, ao que atendeu e entendeu,
demonstrando que podia declinar
do saber-poder, deslocamento
essencial para a criação. Mas em
nada isso foi fácil para Freud, e lhe
custou caro, ao bolso e à saúde.
Sobre a saúde de Freud, Regina
Neri (2005) disse algo interessan-
te:

Tomando de empréstimo algumas
formulações de Deleuze em A lite-
ratura e a vida (1997), parece-nos

que Freud, esse médico-escritor,
'não goza de uma saúde de ferro,
mas de uma frágil saúde irresistível
que provém do fato de ter ouvido
coisas demasiado grandes para
ele, fortes demais, irrespiráveis,
cuja passagem o esgota, dando-
lhe, contudo, devires que uma gor-
da saúde dominante tornaria im-
possíveis' (NERI, 2005, p. 102).

Pouco mais de um século
depois, mais precisamente hoje,
ocasião em que a psicanálise
avançou em teoria e técnica e se
constitui como um legítimo cam-
po de saber, além de gozar de ra-
zoável prestígio social, é também
o corpo erógeno o enunciador de
novas denúncias contra as requin-
tadas formas de controle na
contemporaneidade - isso remete
à passagem da sociedade disci-
plinar para a sociedade de contro-
le. Então, temos uma questão: a
psicanálise é, hoje, capaz de es-
cutar as novas formas de
adoecimento?

No ambiente cientificista do
fim do século XIX, e seu agravan-
te acadêmico metodológico,
Freud foi sensível ante o desco-
nhecido, ousou se lançar em em-
preitada arriscada, sem bússola ou
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1A expressão Sigmundos é criação do poeta
baiano Marçal Barreto, no poema Anti-fábula
fálica (revelações pós viagra), ainda não
publicado..
2 Sobre o romance-idéia Catatau, no Jornal do
Escritor, nº 6, de 1969, Rio de Janeiro, Leminski
escreveu "REPUGNATIO BENEVOLENTIAE.
Me nego a ministrar clareiras para a
inteligência deste catatau que, por oito anos,
agora, passou muito bem sem mapas. Virem-
se".

mapas, e foi justamente por isso
que conseguiu cartografar o cor-
po desejante na histeria que es-
corregava entre os dedos da me-
dicina. Ainda hoje, a medicina
confunde o corpo com o organis-
mo, menos por ignorância que por
escusas relações do saber-poder
no mercado da farmacologia, ali-
ás, ciência que rende muitos divi-
dendos.

No texto Um olhar sobre a
clínica das neuroses, Carlos Pin-
to Corrêa (1996), buscando com-
preender porque Charcot teria se
tornado tão importante para
Freud, cita o trabalho de Antônio
Ribeiro intitulado Freud e o corte
no discurso médico, onde diz o
seguinte:

Ele (Antônio Ribeiro) nos lembra
que o sintoma petrificado apresen-
tado pelo doente e exposto não
falava. Quem falava era Charcot e
era para ele que se dirigia o olhar,
o olhar de todos. A pulsão
escopofílica da platéia já não se
encontrava só e isolada neste es-
petáculo, pois já tinha a compa-
nhia da pulsão invocante represen-
tada por seu objeto a: a voz. A
importância não está pois no que
se poderia aprender naquela clíni-
ca, mas em tentar ver Freud ven-
do Charcot. A relação fundamen-
tal é feita com o mestre de quem
esperava a palavra final definitiva.
Ele proferia do lugar do saber um
discurso oficial e se exibia 'dando
a Freud a oportunidade de ver-ou-
vindo, pois anteriormente ele ape-
nas via'  (CORRÊA, 1996, p. 56).

Ao olhar para a histérica ou-
vindo o discurso do mestre, ou
seja, a partir deste deslocamento
do olhar, efeito de um desejo sub-
versivo, Freud rompeu com o sa-
ber institucionalizado, provocando

uma fissura, uma dobra, uma
abertura. Um pouco mais adiante
no texto, prossegue Carlos Pinto
Correa:

A experiência de ver o doente, ou-
vindo o discurso sobre a doença,
revelou a Freud a opção de deixar
o discurso do saber e se colocar
na posição do objeto que escuta
aquele suposto saber sobre o ou-
tro. Na verdade, a fundação da psi-
canálise só foi possível quando
Freud pôde, ao ver o paciente, ver
a si mesmo como impotente. Daí,
ao se colocar na posição do paci-
ente, abriu as possibilidades para
tudo que passou a ocorrer na clí-
nica psicanalítica. É por tudo isso
que o psicanalista se constitui
como clínico através da experiên-
cia de antes ter estado na condi-
ção de paciente (Ibid., p. 57).

O olhar de Freud se deslo-
cou do ponto para onde convergi-
am todos os olhares,  tomando o
rumo do desconhecido, o desco-
nhecido do outro e de si mesmo,
território inquietante, de muitos
estranhamentos, e, por isso, pre-
nhe de novas possibilidades. Essa
ruptura produziu uma abertura
para novos campos de possível,
criando condições para o nasci-
mento da psicanálise e, de algu-
ma maneira, pré-enunciava uma
política do desejo.

As condições de criação da
psicanálise apontam para a rela-
ção entre política e desejo, ainda
que, posteriormente, desde quan-
do os psicanalistas já dispunham
de muitos mapas, determinadas
práticas clínicas fossem um exer-
cício de cisão desta relação, mo-
tivo pelo qual os marxistas sem-
pre acusaram os psicanalistas de
reacionários -  a alienação do
setting e o problema da clínica
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burguesa. Mas acontece que, en-
quanto uma parte dos psicanalis-
tas estava trancafiada nos consul-
tórios ou entrincheirada nas
disputas institucionais, a terra se
movia, porque a terra é viva, e so-
bre ela se moviam as populações.
É interessante a relação entre
marxismo e psicanálise, porque,
se os marxistas excluíram o de-
sejo da análise política, a psicaná-
lise, especialmente no âmbito das
instituições, durante algum tempo
excluiu a política da clínica, o que
instalou um problema, já que a clí-
nica psicanalítica tem um compro-
misso com o desejo. Foi preciso
que Michel Foucault construísse o
conceito de micro política para cla-
rear nossas idéias sobre as ope-
rações de poder nas relações,
portanto, tornando evidente a
indissociabilidade entre desejo e
política.

O compromisso da psicaná-
lise com o desejo torna
inseparáveis a clínica e a política,
impondo a necessidade de pensar
as formas de exercício do poder
na contemporaneidade. Mas essa
investigação é complexa, posto
que o capitalismo tem uma potên-
cia de recuperação. Sempre que
algo descodificado flui sobre o cor-
po social, a máquina capitalista
produz um axioma a mais, codifi-
ca e territorializa. Os fluxos
desterritorializados oferecem ris-
co à sociedade porque não res-
pondem a nenhum código, entre-
tanto, logo são decodificados e
absorvidos, engolidos pela máqui-
na. Neste processo, o desejo é
capturado, mas capturado ao
mesmo tempo em que as subjeti-
vidades são produzidas incessan-
temente na máquina capitalista.
Sobre isso, disse Deleuze:

[...] mais que marcar as pessoas

(pois esse é o meio aparente), para
a função mais profunda, que é: uma
sociedade só teme uma coisa, o
dilúvio. Ela não teme o vazio, nem
a penúria, nem a escassez. So-
bre seu corpo social, alguma coi-
sa flui e não se sabe o que é, al-
guma coisa que não é codificada,
e que, em relação à sociedade,
aparece como não codificável. Al-
guma coisa que fluiria e arrastaria
esta sociedade a uma espécie de
desterritorialização, que faria fun-
dir a terra sobre a qual ela se ins-
tala... (DELEUZE, 1971, p. 2).

O corpo social se define pe-
los fluxos que correm sobre ele,
sempre codificando o que escapa
aos códigos, o que requer uma
capacidade de remanejamento
dos códigos para açambarcar os
fluxos perigosos. Rarefação das
condições de vida a sociedade
pode suportar, mas o estranho - o
inquietante3  - abala o aparelho re-
pressivo, em um primeiro momen-
to, para logo em seguida se pro-
duzirem novos axiomas que
permitem a codificação4 . Mas
Deleuze identifica um paradoxo
fundamental no capitalismo como
formação social, vejamos:

[...] se é verdadeiro que o terror
de todas as outras formações sociais
foram os fluxos descodificados, o ca-
pitalismo, por sua vez, se constituiu
historicamente sobre uma coisa
inacreditável, sobre o que fazia todo o
terror das outras sociedades: a exis-
tência e a realidade de fluxos
descodificados dos quais fez seu ne-
gócio (Ibid., p.4).

Neste sentido, o capi-
talismo se constituiu justamente a
partir daquilo que as formações
sociais que o antecederam tenta-
ram evitar. O que para elas signifi-

cava pânico, terror, ruína, é justa-
mente o que está na base do ca-
pitalismo.

O capitalismo tem, inicial-
mente, uma forma ibérica, ultra-
marina, expansionista, um inves-
timento no desterritorializado do
mar, e no desconhecido do além
mar5 , balizado no princípio da con-
quista e domínio do desconheci-
do para agregar maior valor à me-
trópole. Entretanto, hoje, o
capitalismo contemporâneo se
mantém na variação infinita, mo-
dulações que transcendem a no-
ção de estado-nação6 , um dese-
jo do ilimitado que se realiza nas
"redes infinitas, hiperconectivas e
paradoxais, porque, ao mesmo
tempo, comportam esperança e
perigo" (PASSOS, 2004, p. 159).
É a questão da passagem da so-
ciedade disciplinar para a socie-
dade de controle.

Em Vigiar e punir Michel
Foucault (1987) mostra, basica-
mente, duas formas de poder, o
poder soberano, no escravismo e
no feudalismo, e o poder discipli-
nar, no capitalismo. O soberano
extrai, retira algo do servo sem
nada dar em troca e mostra seu
poder na forma da violência explí-
cita sobre o coletivo. Já a partir da
constituição da sociedade discipli-
nar - depois que o rei ficou nu -, no
capitalismo, o poder é descentra-
lizado, invisível e onipresente, e
controla o tempo, o corpo e a vida
das pessoas. A sociedade disci-
plinar produziu saberes-verdades,
não só para se justificar, mas para
a docilização dos corpos, e o fez
produzindo tecnologias de contro-
le, operadas pelas instituições (es-
cola, fábrica, família, hospital7  etc).

O fundamento da sociedade
disciplinar era o enclausuramento,
mas hoje, na contemporaneidade,
há controle contínuo e comunica-
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ção instantânea, uma época das
máquinas cibernéticas e dos com-
putadores. Cláudia Neves (1997),
no texto Sociedade de controle, o
neoliberalismo e os efeitos de
subjetivação, disse:

Uma das engenhosidades das so-
ciedades de controle é operar por
um tipo de controle que nunca des-
trói as coisas completamente,
mas, ao contrário, não as deixa
jamais terminar. É o que Deleuze
chama de um poder de modulação
contínua. Pois se nas sociedades
disciplinares o empenho se dirigia
para moldar os corpos a determi-
nados modelos e verdades, nas
sociedades de controle os moldes
não chegam nunca a se constituir
totalmente. Transformam-se con-
tínua e rapidamente em outros
moldes, impedindo a identificação
dos modelos de moldagem (NE-
VES, 1997, p. 86).

Pensar os modos de produ-
ção de subjetividades capitalistas
é pensar as formas de
adoecimento na
contemporaneidade, o que pode
tornar possível escutar as denún-
cias do corpo erógeno contra es-
sas novas formas de controle e
servidão. A psicanálise nasceu no
movimento - o deslocamento es-
sencial da criação - de tentar dar
conta da crise do sujeito clássico
da razão, a crise das identidades
fixas da modernidade. A psicanáli-
se pôs em cheque o Iluminismo,
mostrou que o homem não é se-
nhor em sua própria morada, ao
produzir o deslocamento do sujei-
to da consciência para o incons-
ciente. Entretanto, na contem-
poraneidade, onde o regime de
produção se mantém na variação
contínua, onde o capitalismo cons-
truiu sua máxima, sua axiomática

de desterritorializar integrando, re-
compondo incessantemente, não
permitindo nenhuma exterioridade,
é essencial compreender as for-
mas de controle do corpo erógeno,
que mesmo capturado, adoecido,
pulsa... para além das categorias
psicopatológicas, e também para
além das categorias da
psicopatologia psicanalítica8 .

Felix Guattari (1981) denomi-
nava de capitalismo mundial inte-
grado a operação de integração
desterritorializada a partir de uma
constante remodelagem do senti-
do e da existência das coisas, o
que produz novas formas de se-
gregação. Por exemplo, a
remodelagem do "gosto" através
da incessante desterritorialização
na moda, a questão da culinária9 ,
como também a corpolatria, a
remodelagem do corpo e o
fisiculturismo, que desterritorializa
as referências de gênero e vai
anexar os corpos em sua
indiferenciação (PASSOS, 2004,
p. 162). Trata-se da máquina ca-
pitalista produzindo uma subjetivi-
dade social na cultura de massa,
produzindo individuações
serializadas e capturando o dese-
jo a partir da infraestrutura produ-
tiva. A produção de subjetividades
se dá na relação de co-existência
entre o micro e o macro, entre a
micropolítica do desejo e a macro
estrutura social.

Se entendemos que o deslo-
camento que Freud produziu ins-
talou uma micropolítica do dese-
jo, e isso quer dizer que a
psicanálise vai na direção oposta
a esses processos de produção
de subjetividades capitalistas, por-
que pode gerar processos de
singularização, então, podemos
pensar que a psicanálise pode aju-
dar o homem contemporâneo a se
libertar dos seus senhores pós-

3  A tradução de Paulo Cézar de Souza do texto de
Freud (1919) Das unheimliche por "O inquietante"
é muito interessante, especialmente porque
alcança novas zonas de sentidos.
4 Um simples corte de cabelo ou um modo de se
vestir imprevisto já é o bastante para provocar
algum reboliço.
5 Para nós, brasileiros, isso tem um sentido
particular, e talvez bem íntimo, a ponto de
sobreviver na oralidade das cantigas populares.
Cf. "gente que vem de Lisbôa / gente que vem
pelo mar / laço de fita amarela / na ponta da vela /
no meio do mar / eis nós, que viemos / de outras
terras, de outro mar / temos pólvora, chumbo e
bala / nós queremos é guerrear", cantiga do folclore
Gente que vem de Lisboa, na versão de Pena
Branca e Xavantinho.
6 Globalização, planetarismo etc.
7 O caso do hospital psiquiátrico é um capítulo à
parte - a história da loucura -, a passagem da
exclusão à reclusão, o saber-poder da psiquiatria
que fez do louco um doente mental ao tornar a
loucura seu objeto e, assim, assujeitar o louco,
bem no sentido de "des-subjetivá-lo".
8 No texto Efecto de retorno sobre la psicoses
ordinaria, Jacques-Alain Miller faz importantes
considerações sobre a necessidade de
ultrapassar a rigidez binária neurose-psicose, além
de bem observar que a perversão foi desbancada
pelo movimento gay e pela clínica, já que o
"perverso" não se analisa. Entretanto, Miller
sustenta um arco de círculo no binômio NP inscrito
sob a rubrica de psicose ordinária, o que me parece
ainda manter a rigidez que o incomodava. Por que
não avançar para um novo conceito? Não seria o
regime de significantes, então, o amálgama deste
endurecimento?

 9 O caldo knorr que tende a homogeneizar a
cozinha das 'mamães' de norte a sul.
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modernos, ajudar o sujeito a cons-
truir linhas de fuga consistentes
para constituir um território exis-
tencial mais alegre, mais potência
de criação, território de reinvenção
de si mesmo, que é reinvenção
dos mundos.

O Anti-édipo não é anti-psica-
nálise10 , apesar de provocar mal-
estar em muitos psicanalistas,
especialmente aos que ainda hoje
se mantém nas trincheiras
institucionais  e cuja prática clíni-
ca tem no édipo anteparo e
clausura para interpretação no te-
atro das representações, ou, mais
ainda, a redução do inconsciente
ao regime de significantes, igno-
rando a potência maquínica in-
consciente, que é potência de cri-
ação no caosmos. Bem ao
contrário, a análise crítica do anti-
édipo contribui para que a psica-
nálise não incorra no equívoco11  de
se colocar no lugar daquilo que ela
desconstruiu, para que a psicaná-
lise não se territorialize como um
saber-verdade em um jogo inces-
sante entre poderes, mas que, a
partir da subversão produzida por
Freud, a psicanálise seja uma pos-
sibilidade de construção de novos
saberes, novas formações
discursivas, uma clínica política
onde podem ser gestadas subje-
tividades mais libertárias. No tex-
to A clínica como política de resis-
tência da vida, Regina Neri diz:

Se o poder sobre a vida atingiu uma
dimensão nunca vista anteriormen-
te, a clínica enquanto empreendi-
mento de saúde pode configurar-
se como uma das formas políticas
de resistência da vida, não
dissociando sua prática das de-
mais esferas da experiência cole-
tiva. Oferecendo-se como um es-
paço que possa acolher as novas
formas de sofrimento face aos pro-

cessos homogeneizadores da cul-
tura, possibilita a emergência de
sentidos que possam libertar e
reinvestir os desejos que foram
capturados pelos dispositivos do
biopoder (NERI, 2005, p. 106).

A clínica pode ser um espaço
de afirmação da vida, e a experi-
ência da análise uma forma de li-
bertação do desejo para um reen-
contro com a potência de criação,
um reencontro com a arte - um
devir criança -12  , uma leveza éti-
ca-estética de estar no mundo, ex-
pressão singular que ressoa a
coletividade. Esta clínica subver-
siva, protestos do inconsciente,
maquinarias do desejo, é a clínica
psicanalítica em sua forma
nascendi, em sua potência de se
recriar, justamente para manter-se
fiel ao princípio.

10 Marcelo Veras, em  A loucura entre nós (2010),
discute relações entre psicanálise e Saúde Mental,
onde faz algumas críticas à reforma psiquiátrica
e, segundo ele, a alguns de seus autores de
referência, e inclui neste rol Foucault, Deleuze,
Guattari, Basaglia, e ainda Joel Birman e Jurandir
Freire. Sobre o Anti-édipo, diz que a "edipianização
da psicanálise" foi superada por Lacan. Entretanto,
ao ler o texto percebe-se que o autor não levou
em consideração os textos do Mil Platôs - Tomo II
do Tratado Capitalismo e esquizofrenia, do qual
O Anti-édipo é primeira parte -, onde é retomado e
desenvolvido o conceito de corpo sem órgãos,
um plano intensivo para além do regime de
significantes, ou, dito melhor, aquém da linguagem,
mas bem no sentido da anterioridade, do
subterrâneo das forças e do afeto. Posteriomente,
o texto de Veras, quando sai da crítica e se propõe
a construir, ganha velocidade e consistência,
sobretudo porque tem na base a experiência da
clínica das psicoses.
11 No texto O paciente das 50.000 horas, Rodrigué
diz: "A psicanálise envelheceu. Perdeu algo com
sua respeitabilidade: perdeu o caráter, a meta e
até o exagero revolucionários. Já os teve outrora.
Não falo da ingênua idealização da psicanálise
transformando o mundo radical e
vertiginosamente. […] Aviltamos o divã, sem
dúvida. Confesso, contudo, que chego a lamentar
as loucas ilusões perdidas. […] Freud fala de um
estado inédito, de uma FORMA DE SER
insuspeitada. Vai muito além do mero
enriquecimento, da cura, de uma ajuda existencial.
Postula, simplesmente, a transformação do homem
pela psicanálise."
12 O devir criança em Nietzsche, o dizer sim à vida,
esse devir que está fora de moda na
contemporaneidade, apagado pelo endurecimento
e pela infantilização do adulto. Mas o devir criança
permanece como uma brasa por debaixo das
cinzas. Um vento, um sopro e essa chama
reacende forte e vigorosa, é o fogo dos ancestrais
que é repassado, por exemplo, nas cantigas de
roda, que constituem uma espécie de 'espaço
transicional', lugar de encontro.  Cf. Das três fases
da transmutação do homem (NIETZSCHE, 1978).
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Abstract

From the context of creation of the
psychoanalysis, this text intends to
analyze the displacement of the
Freudian perspective that broke with
the medical speech and enabled see-
hear the denunciation of the
erogenous body in the hysteria
against the forms of social control of
the fin-de-siècle Vienna, and that
reveals the relationship between
desire and politics, already there is
some time less esteemed in the
psychoanalytical practice. Next,
takes the passage of the disciplinary
society to the society of control for
situate the psychoanalytical practice
as micropolitics resistance of the
desire facing the forms of capitalistic
servitude, that today produce new
ways of suffering and psychological
illness.  The psychoanalyse
experience is a bet in the potential of
creation of the man and in the
possibility of conquer new existential
territories.



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


