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Editorial

esta edição, procuramos dar um pano-
rama da cena política brasileira, no que 
diz respeito à tão falada reforma po-
lítica exigida nas ruas. O Extra Classe 
entrevistou o deputado Henrique Fon-

tana – que trabalhou por anos a viabilização de um 
projeto de reforma e acabou sendo derrubado por 
seus pares, com articulação do PMDB e do PT 
paulista – no mesmo dia em que deixou o grupo 
que debatia a matéria na Câmara Federal. 

De outro lado, as bancadas simulam interesse 
em viabilizar uma reforma, porém com clara movi-
mentação para inviabilizá-la. É o que mostra a re-
portagem de Flávia Bemfica ao apresentar as razões 
que levam os parlamentares a não querer mudanças. 

Por trás das filas monstruosas de vans, ambu-
lâncias e carros de prefeituras do interior nas ime-
diações dos hospitais da capital gaúcha está uma 
realidade de milhares de pessoas que diariamente 
recorrem a atendimento na capital pela carência de 
atendimento médico no interior. Boa leitura.

A reforma que não vem
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