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OPINIÃO
Você sabe lidar com as 
mudanças (positivas e 

negativas) da vida?

Mudanças fazem parte 

essencial da vida. A 

natureza tem seu ciclo 

anual de mudanças com 

as diferentes estações

Podemos até afirmar: 
tudo muda, nada per-
manece igual. Até nosso 

próprio corpo está sempre em 
modifi cação. A matéria que 
o constitui muda constante-
mente. Algumas mudanças 
têm um impacto signifi cativo 
em nossas vidas. Há as dese-
jadas, como um casamento, 
uma nova casa, um novo em-
prego, um novo companheiro, 
entrar na faculdade, esperar 
um fi lho... 

Nessas situações, temos 
uma sensação de ganho e 
damos as boas vindas, nos 
sentimos bem, muito embora, 
às vezes, elas nos apresentem 
situações difíceis e desafi ado-
ras. Outras mudanças, porém, 
não são desejadas nem pla-
nejadas, como uma doença, 
uma separação, a morte de 
alguém querido ou a perda 
do emprego. Aí temos uma 
sensação de perda que pode 
nos afetar de maneira muito 
acentuada, nos entristecendo 
e até deprimindo. 

Em alguns momentos, nos 
sentimos sem chão, como se 
todas as referências que nos 
davam segurança e direção de-
saparecessem. Este é um mo-
mento delicado que merece 
nossa atenção. Virgínia Satir, 
terapeuta americana e mãe da 
terapia familiar, desenvolveu 
um modelo muito interessante 
e prático, com 6 passos que 
resumem como o processo de 
mudança acontece.

1º passo: Segundo Virginia, 
vivemos em determinado Sta-
tus Quo, ou seja, uma situação 
de vida onde trabalhamos em 
um local, temos ou não uma 
determinada família, mora-
mos num bairro, levamos a 
vida de certa maneira. 

2º passo: Surge, então, o 
chamado Novo Elemento, 
desejado ou indesejado, que 
chacoalha o Status Quo. Esse 
Novo Elemento pode ser qual-
quer uma das mudanças que 
falamos anteriormente, algo 
que chega e muda tudo. 

3º passo: Essa chacoalhada 
na vida nos leva ao que Virginia 
chamou de Caos. O mundo 
não é mais o mesmo e isso 
nos leva a uma sensação de 
incerteza, porque, de fato, não 
sabemos o que vai acontecer 
ou para aonde vamos. Pode 
ser um alívio saber que não 
enlouquecemos, é apenas uma 
fase de Caos, que também vai 
passar. 

Nas grandes perdas da 
vida, pode ser o momento de 

luto, da dor. Muitas vezes, o 
Caos traz sensações físicas 
de ansiedade e tensão. É 
importante saber que isso faz 
parte da experiência humana 
para que possamos acolher os 
novos aprendizados que dela 
decorrem.

4º passo: O Ciclo de Mu-
dança não termina no Caos. 
Depois vem o Ponto de Es-
colha. Esse é um momento 
interessante, no qual temos a 
opção de voltar a um padrão 
anterior ou tomar uma nova 
direção. 

5º passo: Em seguida, 
vem outra fase importante, 
a dos Novos Aprendizados 
e Práticas, ou seja, do nosso 
comprometimento em adotar 
hábitos a partir dos novos 
aprendizados. Aqui cabe res-
saltar a importância de nos 
cercarmos de recursos que 
nos mantenham no caminho 
da opção que tivemos. Es-
ses recursos podem ser um 
terapeuta, um coach ou até 
amigos, esporte, meditação, 
cuidado na alimentação... 

É fundamental ter em mente 
que, se não adquirimos novos 
hábitos na vida, difi cilmen-
te a mudança positiva se 
estabelecerá. Como dizia a 
citação atribuída a Einstein: 
“Que loucura é esperar um 
resultado diferente fazendo 
a mesma coisa”.  

6º passo: Ao fi m desse pro-
cesso, chegamos a um Novo 
Status Quo, que certamente 
será chacoalhado por um Novo 
Elemento, mais cedo ou mais 
tarde.

Quando passamos por uma 
mudança, como uma perda, 
isso pode ser devastador, pois 
fi camos debilitados. É bom 
lembrar que essa é uma fase 
de Caos, que por mais terrí-
vel que seja, vai passar. Mas, 
mesmo no Caos, podemos 
fazer algumas escolhas, trazer 
novas práticas e recursos para 
nossas vidas, que nos ajudem 
a atravessar um período deli-
cado, incerto e doloroso. 

Um acompanhamento tera-
pêutico, um guia espiritual, 
uma caminhada na natureza, 
uma viagem, um amigo, uma 
massagem. Recursos são tudo 
o que nos favorece no caminho 
do nosso fortalecimento e nos 
energiza. Entre os afazeres 
e as urgências da vida, é 
importante considerar o que 
realmente é essencial para a 
manutenção da vida e do en-
tusiasmo, lembrando que, às 
vezes, pequenas ações promo-
vem grandes resultados.

(*) - É representante no Brasil do 
Instituto Virgínia Satir da Alemanha 

(www.virginiasatir.de) e uma das 
organizadoras da Formação no 

Modelo de Validação Humana Virginia 
Satir (www.virginiasatir.com.br).

Ana Guitián Ruiz (*) 
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“A única diferença resi-
de em que nos ma-
nicômios essa arte 

é sincera, produto ilógico de 
cérebros transtornados pelas 
mais estranhas psicoses; fora 
deles, nas exposições públicas, 
zabumbadas pela imprensa 
e absorvidas por americanos 
malucos, não há sinceridade 
nenhuma, nem nenhuma lógi-
ca”, escreveu Monteiro Lobato, 
em 1917, sobre os trabalhos da 
artista, que havia voltado há 
pouco da Europa.

A mostra individual, que reu-
niu 53 obras, entre pinturas, gra-
vuras e desenhos, foi percursora 
da Semana de Arte Moderna, 
realizada em 1922, e que abriu 
as portas para as vanguardas ar-
tísticas no Brasil. Alguns desses 
trabalhos, elaborados durante 
os seis anos em que a artista 
esteve no exterior (Alemanha 
e Estados Unidos), e no ano de 

Trabalhos de Anita Malfatti são mostrados no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo.

Os valores repassados pela 
União a estados e municípios 
para a complementação da 
merenda escolar terão agora 
seu primeiro reajuste após 
sete anos. O aumento foi 
anunciado pelo presidente Mi-
chel Temer e pelo ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto. Os R$ 465 milhões 
a mais, a serem liberados por 
meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 
em 2017, beneficiarão 41 
milhões de estudantes.

O reajuste será de 20% para 
alunos dos ensinos funda-
mental e médio, público que 
representa 71% dos atendidos 
pelo programa. Os demais 
terão aumento médio de 7%. 
Esses percentuais referem-se 
ao reajuste per capita/refeição 
a ser aplicado. O orçamento 
do Pnae para 2017 é de R$ 
4,15 bilhões. Desse total, R$ 
1,24 bilhão têm como des-
tino a compra de alimentos 
produzidos por agricultores 
familiares. “Desde 2010 o 
valor da merenda não tinha 
qualquer reajuste repassado 
para os governos estaduais e 
municipais”, disse o ministro, 

Reajustes anunciados ontem (8) são os primeiros na merenda 

escolar em 7 anos.

O papa Francisco fez um 
apelo ontem (8) em defesa dos 
membros da etnia rohingya, 
grupo muçulmano que é alvo 
de perseguições em países do 
sudeste asiático, principalmen-
te em Mianmar. Para escapar 
da repressão realizada pela 
maioria budista, esse povo 
busca proteção em Bangladesh, 
Malásia, Tailândia ou Indonésia, 
mas frequentemente encon-
tra as portas dessas nações 
fechadas.

“Gostaria de rezar hoje pelos 
nossos irmãos e irmãs rohingya, 
que são expulsos de Mianmar e 
vão de um lado a outro porque 
não os querem. São bons, não 
são cristãos, são gente pacífi ca, 
nossos irmãos e irmãs. Há anos 
que sofrem, são torturados, as-
sassinados, simplesmente por 

causa de sua fé muçulmana”, 
disse Francisco. O apelo foi 
feito no dia da santa Josefi na 
Bakhita, que viveu como imi-
grante na Itália após ter sido 
escravizada na África.

Nos últimos meses, dezenas 
de milhares de rohingyas já 
fugiram de Mianmar rumo a 
Bangladesh, de acordo com 
a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM). 
Também na audiência geral, o 
Papa cobrou dos governos uma 
ação mais fi rme contra o tráfi co 
de seres humanos. “Encorajo 
todos que ajudem os menores 
escravizados e abusados a se 
libertarem de tal opressão. De-
sejo que todos os que tiverem 
responsabilidade de governo 
combatam essa praga”, decla-
rou (ANSA).

Papa defende os membros da etnia rohingya, grupo muçulmano 

perseguido no sudeste asiático.

Responsável pela Operação 
Mãos Limpas, que desbaratou 
um vasto esquema de corrupção 
nos principais partidos da Itália, 
o ex-promotor Antonio Di Pietro 
afi rmou ontem (8) que, passados 
25 anos do início do inquérito, 
o sistema de propinas no poder 
público continua existindo. Em 
programa na rádio universitária 
“Cusano Campus”, em Roma, 
Di Pietro disse que há “muita 
amargura” na opinião pública 
sobre os efeitos da investiga-
ção conduzida por ele e “muita 
desilusão” sobre aquilo que se 
poderia fazer para combater a 
corrupção.

“A prática de pagar propinas 
ainda está aqui, como antes. 
Houve um diagnóstico 25 anos 
atrás, não em um hospital, mas 
na Procuradoria da República, 
que identifi cou um tumor social 
que empobreceu os caixas do 
Estado, arruinou a livre concor-
rência, brutalizou a democracia 
política”, declarou. Contudo, 
segundo o ex-promotor, ao in-
vés de tratar do “câncer”, a Itália 
preferiu “curar os médicos”. 
“Agora o tumor se tornou uma 
metástase”, disse Di Pietro, 
antes de propor a criação de 
uma “comissão histórica” para 
analisar os desdobramentos da 

Ex-promotor Antonio Di Pietro.

Rival de Putin 
impedido de 
disputar eleições

Alexei Navalny, o principal 
opositor do presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, foi considerado 
culpado ontem (8) por um desfal-
que fi nanceiro em uma empresa 
e afastado da política. Ele foi 
punido com uma pena suspensa 
de cinco anos de prisão. Além do 
opositor, que sempre se declarou 
inocente e vítima de perseguição 
política, a empresa madeireira 
Kirovles foi condenada a uma 
multa de 500 mil rublos (cerca 
de R$ 8,5 mil).

O julgamento feito pelo tri-
bunal da província de Kirov é 
o segundo sobre o caso, já que 
no ano passado, o Supremo da 
Rússia anulou a audiência por 
considerar que houve falhas no 
processo. Navalny, 40 anos, é 
conhecido por fazer campanhas 
contra a corrupção do governo 
russo e tinha anunciado recen-
temente que faria campanha 
para concorrer à Presidência 
no ano que vem. 

Pela Constituição, Putin tem 
o direito de concorrer a um se-
gundo mandato de seis anos e o 
rival seria o principal opositor 
ao mandatário. Na política, ele 
já concorreu à Prefeitura de 
Moscou em 2013. Apesar da 
derrota, ele surpreendeu por 
conquistar cerca de 25% dos 
votos (ANSA).
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100 anos da estreia de Anita 
Malfatti e do modernismo no Brasil
O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) recebe obras de Anita Malfatti que despertaram reações 
apaixonadas da crítica quando foram exibidas pela primeira vez

radigmas, que levou, inclusive, 
à devolução de cinco trabalhos 
que haviam sido vendidos, 
após a publicação do artigo de 
Lobato no jornal ‘O Estado de 
S. Paulo’. Fazem parte desse 
momento pinturas famosas, 
como o Homem de Sete Cores 
(1915/16) e os óleo sobre tela 
O japonês e O farol.

Na segunda parte podem ser 
vistos trabalhos desenvolvidos 
durante os estudos da artista 
em Paris, como as pinturas a 
óleo Porto de Mônaco (1925) e 
Paisagem de Pirineus, além das 
aquarelas Veneza, Canal e Vista 
do Fort Antoine em Mônaco. A 
última parte da mostra traz a 
produção realizada a partir da 
década de 30, quando a artista 
fez diversos retratos de amigos 
e familiares. Há ainda paisagens 
interioranas, como em Trenzi-
nho (1940), o Samba (1945) e 
Na Porta de Venda (ABr).

regresso ao Brasil, compõem a 
exposição ‘Anita Malfatti: 100 
anos de arte moderna’.

O conjunto, com 70 peças, 
pode ser visto até o dia 30 de 
abril no museu que fi ca no Par-

que Ibirapuera. Além dessa fase 
inicial da pintora, a mostra faz 
um recorte amplo da produção 
de Malfatti, dividida em três 
fases. A primeira, marcada pelo 
escândalo com a quebra de pa-

Governo anuncia reajustes 
para a merenda escolar

ao abrir a cerimônia.
Segundo o MEC, os repasses 

aos municípios serão corrigidos 
acima de 10%. Para os desti-
nados a municípios com até 
20 mil habitantes, os repasses 
terão aumento de 15%. “Eles 
passarão a receber R$ 231 mil, 
enquanto os municípios com 
até 50 mil habitantes receberão 
R$ 429 mil [12% de reajuste]”, 
informou o ministro Mendonça 
Filho. Esses valores têm como 
referência 200 dias letivos por 
ano e serão repassados a cada 
20 dias letivos.

Municípios com até 100 
mil habitantes receberão R$ 
993,4 mil; e os com até 500 mil 
habitantes, R$ 2,83 milhões, o 
que corresponde a reajustes de 
12% e 13% respectivamente. 
O Pnae transfere recursos 
suplementares a estados e 
municípios, ao Distrito Federal 
e a escolas federais, com o obje-
tivo de suprir as necessidades 
nutricionais dos alunos de 
toda a educação básica matri-
culados em escolas públicas, 
fi lantrópicas e comunitárias 
conveniadas (ABr).

‘Propinas continuam 
existindo’, diz

promotor da Mãos Limpas

Operação Mãos Limpas.
“Faço uma proposta: por que 

não fazer uma análise histórica 
daquilo que aconteceu? Que-
remos nos perguntar por que 
pararam a ‘Mãos Limpas’, quem 
a parou e aonde ela poderia 
ter chegado?”, questionou. Ao 
todo, os promotores obtive-
ram 1,2 mil condenações por 
corrupção e crimes correlatos 
e provocaram um terremoto 
político no país. A “Mãos Lim-
pas” serviu de inspiração para 
a Operação Lava Jato, que é 
conduzida pelo juiz Sérgio Moro 
e investiga ilegalidades envol-
vendo a Petrobras e os mais 
elevados escalões dos últimos 
governos do PT, incluindo o ex-
presidente Lula (ANSA).

Papa faz apelo em nome 
de ‘irmãos’ muçulmanos


