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OPINIÃO

Mais uma cirurgia 
plástica? A culpa
é dos seus pais

Nas últimas semanas, 

uma enxurrada de 

notícias assolou a mídia 

com um tema para lá 

de pitoresco: cirurgias 

plásticas

É médico sem re gistro 
realizando procedi-
mentos clandestinos 

para infl ar bumbum, silicone 
industr ial  apl icado por 
massoterapeuta de classe 
média, fora as famosas selfi es 
tiradas durante intervenção 
estética em um famoso hospital 
argentino. Os números são 
alarmantes. De acordo com 
estatísticas da Sociedade 
Bras i l e i ra  de  C i rurg ia 
Plástica, no Brasil, cerca de 
90 mil cirurgias plásticas são 
realizadas anualmente por 
parte da população jovem, com 
idade entre 18 e 30 anos. 

Em 2017, na comparação 
com 2016, a busca pelo 
corpo perfeito gerou um 
acréscimo de 9% no número 
de procedimentos estéticos. 
Aonde iremos parar? Em 
1919, a psicanalista austríaca 
Melanie Klein já alertava a 
sociedade para os efeitos 
nefastos do ódio patológico: 
“um bebê, quando privado de 
seu bel-prazer, passa a atacar 
o seio da mãe utilizando-se 
de mordidas sádicas, repletas 
de agressividade. Caso não 
seja capaz de superar a culpa 
proveniente deste movimento, 
padecerá em doença”.

Alegações psicológicas à 
parte, o que a psicanalista 
queria dizer é que só existe 
um caminho para onde a raiva 
se destina: aos nossos pais. 
Se estamos irritados, por que 
não injetar alguma substância 
nociva em uma paciente 
qualquer, em uma tentativa 
psicóide de destruir aquela 
mãe lá de trás que me preterira 
frente um irmão mais novo?

Ou, ainda, em outros casos, 
por que não explodir esta 
exasperação mal resolvida 
dentro de s i  mesmos? 
Chateamo-nos com o mundo? 
Procuramos um golpista 
qualquer para que ele destrua 
a imagem daqueles genitores 
que existem dentro de nós 
e que não suportamos mais 
carregar. Afi nal, tudo aquilo 
que está aos pedaços machuca, 
sangra e clama pelo não-existir.

E o que dirá daqueles que se 
divertem com o retalhamento 
alheio? Para os que são um 
pouco mais covardes, um 
sorriso para a foto e tripas 
ao vento faz verter lágrimas 

de gozo em desvario como 
se dissessem: “não consigo 
atentar contra a minha própria 
vida, nem contra a do outro, 
mas posso me divertir com 
a ideia jocosa dos meus pais 
estilhaçados”. Simples, não?

Suturas, anestesias e bisturis 
em mãos e muito rancor 
no coração. Será que nos 
tornamos pessoas tão alienadas 
a ponto de não percebermos 
que o outro não existe? E, se 
ainda vivemos nessa quimera 
caleidoscópica projetada no 
espelho das nossas próprias 
desilusões, qual seria a 
angulação ideal para que 
pudéssemos reconstruir este 
corpo quebrado?

Para os fãs do Botox, loucos 
por preencher os personagens 
murchos em seu interior, por 
que não começar a completar 
o dia a dia com palavras 
mais leves e repletas de 
gratidão? Quando estas ações 
de equivalência metafórica 
começarem a ser realizadas, 
verão que, assim como uma 
pele que ganha elasticidade e 
vida, o seu “eu” se tornará mais 
livre e abundante.

E o que dirá dos adeptos do 
silicone? Para atenuar o vazio, 
mil mililitros em cada nádega 
podem não ser sufi cientes. 
Em vez disso, adicionar gotas 
de compreensão e compaixão 
pelos seus pais, perdoando-
lhes nas suas imperfeições 
e ausências, pode ser o 
retoque que faltava para que 
vocês se transformem em 
pessoas inteiras, circulares e 
equiformes por dentro.

Os que não perdem a 
oportunidade para “arrancar 
fora” as partes indesejadas 
do próprio corpo, por que não 
tentar exprimir para eles, por 
meio de palavras afetuosas, 
os motivos geradores de tanta 
tristeza e insatisfação? Assim, 
cada parte das suas recordações 
mais profundas completará 
um relicário de sentimentos 
fi rmes, sem deformações e 
fl acidez existencial.

Já para os que preferem 
“ c h u p a r ”  a s  g o r d u r a s 
indesejadas, compreenda que 
mamar além da conta, vez ou 
outra, e ganhar umas dobrinhas, 
foi o motivo pelo qual vocês 
puderam se transformar nestes 
adultos que são hoje: saudáveis, 
fortes e resilientes. 

Acalmem os seus excessos, 
aprendam com eles, e nunca 
deixem de contemplar a 
imagem mais perfeita que os 
seus pais compuseram: vocês 
mesmos.

(*) - É psicanalista da É Freud, viu?

Renan Cola (*)
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Presidente do STF, Cármen Lúcia, durante abertura do 

seminário Democracia e eleições, no UniCEUB.

“A Lei da Ficha Limpa é 
de iniciativa popular, 
foi o conjunto de 

cidadãos que levou ao Congresso 
Nacional aquilo que lhe parecia 
próprio, uma lei considerada 
pela ONU uma das melhores 
leis que existem, uma das três 
melhores do mundo”, ressaltou.

A declaração foi dada na 
abertura de um seminário sobre 
os desafi os da democracia e das 
eleições, em uma universidade 
particular de Brasília, do 
qual também participaram o 
ministro Marco Aurélio Mello, 
do STF, e o ministro Tarcísio 
Vieira, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

A italiana morreu aos 95 anos, sem nenhum parente vivo.

Uma ex-enfermeira deixou 
600 mil euros de herança para 
o hospital onde trabalhou toda 
a sua vida. Maria Bologna 
morreu aos 95 anos, sem 
nenhum parente vivo, e deixou 
a sua fortuna para o Hospital 
Maggiore, no centro de Trieste, 
na Itália. Viúva, Bologna 
perdeu o fi lho para uma doença 
grave e faleceu no ano passado. 
Mas só agora o assunto foi 
defi nido: a empresa sanitária 
universitária integrada ao 
hospital aceitou a herança 
e defi niu os interventos que 
serão fi nanciados.

Será construído um vestiário 
com equipamentos, móveis e 
450 armários para a nova sede 
de transfusão de sangue e para 
o centro único de administração 
antiblástica. Também será 

Massa e Alonso foram parceiros de 2010 a 2013 na escuderia 

italiana.

O piloto Felipe Massa 
afi rmou neste sábado (11) 
que seu ex-companheiro de 
equipe na Ferrari Fernando 
Alonso “dividia ao meio” a 
escuderia italiana, devido à 
personalidade competitiva 
do espanhol. O brasileiro 
foi parceiro de equipe de 
Alonso de 2010 a 2013, e 
em entrevista ao programa 
“Conversa com Bial’, da “Rede 
Globo”, Massa afi rmou que o 
espanhol é muito talentoso, 
mas seu espírito competitivo 
atrapalhava a equipe.

“Com Alonso, era uma 
situação mais de luta. Nunca 
tive nenhum problema com ele 
fora do carro. Ele sempre me 
tratou muito bem, nós sempre 
tivemos uma boa relação de 
trabalho. Só que o Alonso 
tem uma coisa que, quando 
ele fecha a viseira, parece que 
são duas pessoas diferentes. E 
isso acaba dividindo a equipe 
ao meio”, disse Massa. 

Anteriormente, o chefe da 
equipe da Red Bull, David 
Horner, também afi rmou que 
o temperamento de Alonso foi 
uma das justifi cativas pelo qual 
a equipe britânica não apostou 

A rainha do soul Aretha Franklin 
está “gravemente doente”, de 
acordo com fontes próximas à 
artista norte-americana. Aos 76 
anos, a cantora estaria já no fi m 
da vida em Detroit, nos Estados 
Unidos, cercada por amigos e 
familiares, que pedem “orações e 
privacidade”, relatou a imprensa 
americana. 

As informações foram 
divulgadas pela primeira vez 
por um jornalista próximo à 
cantora, no site “Showbizz411”, 
mas a notícia já circulou em 

todas as mídias dos EUA. A 
artista, vencedora de 18 prêmios 
Grammy, foi diagnosticada em 
2010 com câncer. A última fez 
em que se apresentou foi em 
novembro do ano passado, em 
Nova York, para a Elton John 
AIDS Foundation. 

Entre sus canções mais 
famosas, estão “Respect” 
(1967) e “I Say a Little Prayer” 
(1968). Em 1987, ela se tornou 
a primeira mulher a entrar no 
Salão da Fama do Rock and 
Roll (ANSA).
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Divulgação/Scoopnest

Coreias vão 
realizar nova 
reunião em 
Pyongyang

Representantes  das 
duas Coreias decidiram 
ontem (13) realizar uma 
nova cúpula entre seus 
l íderes em Pyongyang 
em setembro próximo, 
segundo anunciaram ambos 
os países em comunicado 
conjunto. O presidente 
sul-coreano, Moon Jae-in, 
e o líder norte-coreano, 
Kim Jong-un, farão na 
capital da Coreia do Norte 
seu terceiro encontro, 
depois de se reunir em 
duas ocasiões anteriores 
na fronteira entre ambos 
os países nos dias 27 de 
abril e 26 de maio.

Espera-se que a nova 
r e u n i ã o  s i r v a  p a r a 
avançar na Declaração 
de Panmunjom, assinada 
pelos dois governantes 
em seu primeiro encontro, 
e  na  qua l  ambos  se 
c o m p r o m e t e r a m  a 
melhorar laços e a trabalhar 
para estabelecer a paz e a 
“total desnuclearização” 
da península coreana. 

Embora ambas as partes 
tenham fixado o local 
para o terceiro frente a 
frente entre seus máximos 
responsáveis, resta definir 
a data exata do encontro.

“Também analisamos a 
situação atual da imple-
mentação dos pontos da 
declaração de Panmunjom, 
e fizemos consultas para 
avançar na sua aplicação”, 
afirma um comunicado 
conjunto das duas Co-
reias, divulgado ao final 
da reunião de hoje pelo 
Ministério de Unificação 
do Sul. Na sua reunião de 
abril, Moon e Kim já tinham 
combinado realizar no 
outono (hemisfério norte) 
uma nova cúpula na capital 
norte-coreana, segundo 
informa a declaração final 
divulgada ao final desse 
primeiro encontro entre 
os líderes das duas Coreias 
(Ag. EFE).

Em evento sobre eleições, 
Cármen Lúcia exalta Ficha Limpa
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, exaltou a participação popular 
e elogiou a Lei da Ficha Limpa, que disse ser umas das melhores normas legais sobre o assunto em 
todo mundo
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Em sua fala, Cármen Lúcia 
fez também uma defesa de 
governos que foram escolhidos 
em eleições diretas, mas que 
têm ou tiveram sua legitimidade 
contestada recentemente pela 
sociedade.

“Eu escuto agora falar que, 
no plano nacional e no plano 
estadual, o governo tal não 
tem legitimidade. Tem sim. Se 
foi eleito segundo as normas 
constitucionais e eleitorais, a 
pessoa que foi levada por nós, 
cidadãos, nós, eleitores, com 
a responsabilidade que temos 
com nosso país, é claro que 
nós temos uma legitimidade”, 
disse (ABr).

Ex-companheiros, Massa diz 
que Alonso ‘dividia’ Ferrari

no espanhol para substituir 
Daniel Ricciardo, que deixará 
a escuderia no fi nal da atual 
temporada. O brasileiro ainda 
revelou que o seu também 
ex-companheiro de equipe 
Michael Schumacher tinha um 
temperamento semelhante ao 
de Alonso, no entanto, a relação 
de Massa com o alemão era mais 
próxima. 

Ainda na entrevista, Massa 
contou que quando deixou 
a Ferrari para assinar com 
a Williams, em 2013, foi um 

grande “alívio”, além de ter 
tirado um “peso das costas”. 
No entanto, o brasileiro 
afi rmou que teve “uma história 
importante” na escuderia 
italiana. Massa estreou na 
Fórmula 1 em 2002, pela 
Sauber. Após passar pela 
Ferrari e a Williams, o brasileiro 
deixou a principal categoria 
do automobilismo mundial 
em 2017. Recentemente, o 
piloto assinou contrato com a 
equipe Venturi para disputar 
a Fórmula E (ANSA).

Enfermeira deixa 600 mil euros de 
herança para hospital

feita a modernização parcial 
do refeitório e da entrada do 
hospital. Assim, a fortuna será 
inserida no âmbito de um plano 

de três anos (2018-2020) para 
manutenção e desenvolvimento 
do patrimônio do hospital 
(ANSA).

Cantora Aretha Franklin 
está ‘gravemente doente’

Rainha do soul, 

Aretha Franklin.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, 
afi rmou ontem (13) que "não haverá guerra e 
negociação com os Estados Unidos", em resposta 
às declarações do presidente americano, 
Donald Trump, de dialogar para chegar a um 
novo acordo. O aiatolá Khamenei criticou em 
discurso a postura contraditória de Washington 
e ressaltou que "no assunto das negociações, 
jogam um jogo pobre", segundo um comunicado 
de seu escritório. Trump se mostrou "aberto" 
a um novo acordo com Teerã, depois de se 

retirar em maio do pacto nuclear multilateral 
de 2015 e impor sanções contra o Irã. O 
presidente americano disse anteriormente 
também estar disposto a dialogar com o Irã 
"com condições prévias", embora ao comentar 
sobre o eventual novo acordo ressaltou que 
deve incluir "o programa de mísseis balísticos 
e o apoio ao terrorismo" de Teerã.

Por isso, Khamenei denunciou que alguns 
dirigentes americanos falam de "negociações 
com pré-condições", e advertiu que este tipo 

de propostas 'não são novas'. "Permitam-me 
dirigir-me às pessoas sobre o assunto em 
poucas palavras: Não haverá guerra e nem 
negociaremos com os Estados Unidos. Esta é 
a essência da palavra que todo o povo iraniano 
deve saber", assegurou ao fi m de sua discurso. 
O presidente iraniano, Hassan Rohani, também 
descartou qualquer diálogo com os EUA, devido 
que não se pode confi ar em suas promessas, e 
em algum discurso usou ameaças de corte bélica 
contra Washington (Agência EFE).

Irã diz que "não haverá guerra e negociações" com os EUA


