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INICÍO COMENTANDO o pânico que Sílvio Santos provocou 
no departamento de jornalismo do SBT. Com a saída da Disney 
da programação ele havia decidido ampliar a duração do jornal 
‘Primeiro Impacto’, de duas horas para quase cinco.

DIRETORES DA EMISSORA, que consideravam a medida 
insana,se reuniram várias vezes para fazer o empresário desistir 
da ideia e destinar o espaço livre para a exibição de desenhos 
animados. Sílvio de forma alguma aceitava mudar a sua opinião. 
Estava com a ideia fi xa na mudança.

PARA A DIREÇÃO DO SBT, exibir o telejornal das 6h 
ás 10h30 representaria um rombo nos cofres da emissora. O 
jornal é defi citário, e sua ampliação exigiria mais gastos com 
equipamentos profi ssionais e as afi liadas teriam que produzir 
mais material.

COM POUCA VERBA PARA INVESTIR, o telejornal vai 
continuar como está e Sílvio Santos, depois de muita insistên-
cia, acabou concordando com a diretoria do SBT onde, apesar 
dele ser o dono, as vezes a sua opinião esbarra na realidade e 
no momento difícil fi nanceiramente da sua emissora.

A ATRIZ CLÁUDIA RODRIGUES DE 47 ANOS venceu 
uma ação contra a Globo por ter sido demitida em processo 
discriminatório. Na ação judicial, Cláudia alegou que foi de-
mitida após sua doença ser revelada e, portanto, teria sofrido 
discriminação dentro da emissora.

A JUSTIÇA CONDENOU A GLOBO a reintegrar a humorista 
ao seu elenco e  pagar os salários dos últimos três anos em que 
a atriz esteve fora da emissora. A decisão é no primeiro grau e, 
portanto ainda cabe recurso. Procurado pela coluna a direção 
da Globo não quis comentar o assunto.

A TV BANDEIRANTES CONTINUA PATINANDO NA 

AUDIÊNCIA na grade de sua programação. Nem mesmo as 
mudanças feita pelo seu departamento artístico surtiram efeitos. 
Sem a preocupação de ser uma emissora competitiva, a Band 
amarga um quarto lugar na preferência nacional.

HÁ 15 ANOS MORRIA ROBERTO MARINHO, fundador 
das Organizações Globo, que fez o brasileiro se reconhecer na 
televisão e enxergar além fronteiras do país. Amada por milhões 
e “golpista” para tantos outros, a emissora fez o Brasil ser co-
nhecido internacionalmente devido ao sucesso de suas novelas.

O ATOR JOÃO PAULO ADOUR foi encontrado morto em 
seu apartamento na gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O ator se 
destacou em novelas da Globo como: Bandeira2,O Bem Amado 
e Pontes dos Suspiros.

FRASE FINAL: “Se o conhecimento criar problema não é 
através da ignorância que vamos solucioná-lo” (Isaac Asimov). 

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

São Paulo, sexta a segunda-feira, 07 a 10 de setembro de 2018 Página 9

Os cinco juízes que com-
põem a Corte, liderada 
pelo presidente do Su-

premo indiano, Dipak Misra, de-
cidiram declarar suas sentenças 
individualmente, onde todos 
concordaram em anular a vali-
dade do artigo 377 do Código 
Penal indiano que criminaliza 
as relações homossexuais.

“O artigo 377 é arbitrário. A 
comunidade LGBT possui os 
mesmos direitos que os demais. 
A visão majoritária e a moralida-
de geral não podem ditar os di-
reitos constitucionais”, afi rmou 
o juiz Misra, ao ler sua sentença. 
O presidente do Supremo, que 
redigiu sua sentença com o juiz 
J. Khanwilkar, acrescentou que 
“a discriminação com base na 
orientação sexual é uma viola-
ção da liberdade de expressão”.

Na sentença de 2013, o 
Supremo tinha ratificado a 
validade do artigo 377 do 
Código Penal indiano, que es-
tabelece sentenças de prisão 
para “qualquer pessoa que 

O presidente do Supremo disse que “a discriminação com base 

na orientação sexual é uma violação da liberdade de expressão”.

Suprema Corte da Índia decide 
descriminalizar o homossexualismo
A Suprema Corte da Índia voltou a descriminalizar o homossexualismo no país, ao revogar uma 
sentença de 2013 que validava uma lei britânica de mais de 150 anos que pune os atos “contra a 
natureza” e criminalizava com penas de prisão as relações entre pessoas do mesmo sexo

EF
E da decisão que fosse tomada 

pelo mais alto tribunal sobre a 
constitucionalidade da norma. 
O polêmico artigo do Código 
Penal indiano proíbe “rela-
ções carnais contra a ordem 
da natureza com qualquer 
homem, mulher ou animal”, 
o que foi interpretado como 
sexo homossexual.

A decisão fi nal da Justiça não 
implica na revogação da norma 
que continua a punir os atos 
sexuais com animais, mas dita 
jurisprudência para a legaliza-
ção do homossexualismo, ao 
excluir as relações entre pesso-
as de quaisquer fatos “contra a 
natureza”. O juiz D.Y.Chandra-
chud disse que o tratamento da 
homossexualidade como uma 
doença tem um impacto na 
saúde mental dessas pessoas. 
“A história deve um pedido 
de desculpas para as pessoas 
(da comunidade) LGBT pelo 
ostracismo e discriminação” 
sofrida, sentenciou a juíza Indu 
Malhotra em sua sentença.

voluntariamente tenha rela-
ções carnais contra a ordem 
da natureza”. Esta norma, uma 
antiga lei britânica que data da 
era vitoriana e tem mais de 150 
anos de existência, tinha sido 
derrubada em 2009 pela Corte 
Superior de Nova Délhi, por 

considerá-la inconstitucional.
O procedimento que revi-

sou a validade do artigo 377 
começou no dia 10 de julho, 
e no dia seguinte o governo 
conservador do primeiro-
ministro indiano, Narendra 
Modi, disse que não recorreria 

Erik Penna (*)

Foi um privilégio me quali-
fi car com o Tony, reconhecido 
atualmente como o maior coach 
do mundo. 

O conteúdo comportamental 
apresentado foi fantástico, ali-
ás, digo comportamental pois, 
uma única palavra ou frase, 
tem o poder de mudar nosso 
comportamento e isso pode 
fazer toda a diferença em nossa 
vida, carreira e resultados. Des-
taco o ciclo do sucesso, um dos 
ensinamentos que ele defende 
e apresentou no treinamento 
que fez pela primeira vez no 
Brasil, no mês de agosto, em 
São Paulo.

Segundo Robbins, o ciclo 
do sucesso é composto por 4 
etapas: crença, potência, ação 
e resultados. A seguir, detalho 
cada passo:
 1 Crença: sonhe alto, sonhe 

grande, mas o sonho se 
torna mais viável quan-
do você ACREDITA ver-
dadeiramente que pode 
conseguir. E tal objetivo 
precisa estar congruente 
com seus valores pessoais. 
O tripé: sonhar, acreditar 
e planejar, bem alinhado 
e baseado na sua crença, 
costuma transformar sonho 
em realidade;

 2 Potência: a intensidade 
da potência que você em-
prega para a realização do 
seu objetivo é fundamental 
para o sucesso ou fracasso 
da tentativa. 

Por isso, fi que atento a dois 
itens muito relevantes: energia 
e alimento.
 • Energia: repense as 

pessoas que te rodeiam, 
cuidado com as pessoas 
negativas e invejosas. 
Isso pode minar um tanto 
da sua energia e, assim, 
comprometer o seu en-
tusiasmo.

 • Alimento: selecione 

os alimentos que vai ao 
estômago, mas também 
alimente seu cérebro 
com um conteúdo que 
traga vitalidade, como 
bons livros, ótimas con-
versas e vídeos inspira-
dores. Esses recursos 
são vitaminas mentais 
que maximizam sua po-
tência.

 3 Ação: é sinônimo de dispo-
sição para agir e evidência 
de uma força. A pala-
vra-chave aqui é FOCO. 
Quantas pessoas querendo 
crescer e atuar em tantas 
vertentes acabam se per-
dendo pelo caminho? Agir 
de forma focada, persis-
tente e disciplinada, torna 
a ação mais impactante e 
assertiva;

 4 Resultados: a soma de 
uma crença pautada em 
valores, a busca conscien-
te do sonho, a potência 
empregada de forma su-
blime, aliadas a uma ação 
poderosa, costumam pro-
piciar resultados nobres. 
E quando esse ciclo de 
sucesso se completa com 
excelência, ele mesmo se 
retroalimenta e gera uma 
crença, ação e resultados 
ainda mais potencializados.

Veja que frase marcante 
de Tony Robbins: “Saiba que 
são suas decisões, e não suas 
condições, que determinam 
seu destino”. A mensagem nos 
alerta para deixarmos de culpar 
outras pessoas pelo nosso insu-
cesso, chamarmos a responsa-
bilidade das próprias decisões 
e, a partir daí, nos tornarmos 
os verdadeiros protagonistas 
de nossas vidas.

(*) - É palestrante de vendas e 
motivação, especialista em vendas 

com qualifi cação internacional, 
consultor e autor dos livros: A 

Divertida Arte de Vender; Motivação 
Nota 10; 21 soluções para 

potencializar seu negócio; entre 
outros (www.erikpenna.com.br).

O que aprendi com 
Tony Robbins no Brasil

Patricia Cavalcanti (*)

Dados da Organização Me-
teorológica Mundial (OMM) 
revelaram um preocupante 
aumento da concentração de 
dióxido de carbono (CO2) 
na atmosfera terrestre, que 
chegou a 403.3 partes por 
milhão (ppm) no ano de 2016. 
Em contrapartida, os esforços 
para diminuir a emissão do 
gás, que é o maior causador 
do efeito estufa no planeta, 
têm sido muitos. E é neste 
cenário que uma tendência, 
que já é realidade em países como Noruega 
e Alemanha, tem ganhado cada vez mais 
força: a dos carros elétricos.  

Atualmente temos dois tipos de carro 
elétrico: o híbrido, que mistura combustão 
e eletricidade, e o totalmente elétrico. 
Dentre os principais benefícios da uti-
lização desses veículos, vale destacar a 
não emissão de poluentes, a mudança 
de consciência em relação ao consumo 
de energia e a diminuição nos custos de 
abastecimento.  

Apesar dessa questão estar ganhando 
força também no Brasil, pode se dizer 
que, por aqui, a abordagem ainda é muito 
pequena. O avanço dos carros elétricos no 
país esbarra em três questões: tributação, 
infraestrutura e análise fi nanceira. Até 
pouco tempo atrás, os veículos movidos 
por eletricidade eram tributados de forma 
mais cara do que os carros de combustão, 
mas atualmente aconteceu uma pequena 
redução das tributações.

A segunda questão, que é uma preo-
cupação tanto dos fabricantes quanto de 
pessoas responsáveis por demais setores 
como, por exemplos, edifícios comerciais 
ou corporativos, é o desenvolvimento de 
infraestrutura para atender a essa de-
manda. É preciso se preparar para que 
haja postos de recarga sufi cientes, o que 
contempla não só um carregador para 
veículos, mas também disponibilidade 

Carros elétricos: mais que
tendência, uma necessidade

possível separar o consumo 
por usuário, evitando confl itos 
internos. E para facilitar ainda 
mais essa questão, recente-
mente a ANEEL determinou 
regras para a regulamentação 
da recarga de carros elétricos, 
o que prevê um mercado livre. 
Dessa forma os carregadores 
passam a ser prestadores de 
serviço e não de venda de 
energia.

Outra dúvida recorrente 
em torno dos carros elétricos 
está relacionada à questão 
da quilometragem. Esse tipo 

de veículo, a princípio, é pensado para 
circular na cidade, mas, atualmente, sua 
autonomia pode chegar a até 400km. 
Falando de um país com o tamanho do 
Brasil, é algo que funciona para viagens 
curtas, possibilitando a chegada de um 
estado a outro, por exemplo.

Mas, pensando em suprir essa necessi-
dade, uma concessionária no sul do país 
está desenvolvendo uma rede de recarga 
rápida ao longo das rodovias. Então quan-
do o motorista do carro elétrico parar no 
posto para realizar uma refeição, também 
poderá reabastecer a bateria. São recargas 
extremamente rápidas, que levam cerca 
de 30 minutos para que se complete o 
“tanque”.

Com tantos benefícios, mais do que uma 
tendência, pode se dizer que a utilização 
de carros elétricos já é uma necessida-
de. Na Schneider Electric, líder global 
na transformação digital em gestão da 
energia elétrica e automação, além da 
oferta de carregadores da linha EVlink, 
contribuímos junto aos principais órgãos 
regulamentadores da parte de equipa-
mentos elétricos, em favor dessa questão. 

Mais do que lucratividade, nosso ob-
jetivo é a expansão e avanço dessa nova 
tecnologia que veio para benefi ciar o 
planeta.

(*) - É diretora de Retail da Schneider Electric Brasil.

de energia no local onde o mesmo estiver 
instalado.

Se você tomar como exemplo os grandes 
centros comerciais de São Paulo, para o 
aumento da demanda de energia em um 
prédio há uma certa burocracia e um 
custo elevado, pois são zonas que já estão 
saturadas na questão do consumo de ele-
tricidade. Porém, a longo prazo, é possível 
ter um notável retorno, não só ecológico 
como também fi nanceiro. Existem alguns 
estudos que revelam que o carro elétrico, 
apesar do inicial preço elevado, é um in-
vestimento muito mais vantajoso do que 
um veículo a combustão, uma vez que seu 
combustível tem menor custo.

Muita gente se pergunta como é feita a 
tarifação da recarga de carros elétricos, 
mas vale ressaltar que isso é algo muito 
mais relacionado com a infraestrutura de 
abastecimento do que com a quantidade 
de consumo. Dependendo da tecnologia 
utilizada, cada usuário recebe um cartão 
de liberação, que mede o consumo da ener-
gia no eletroposto, direcionando o custo 
diretamente para sua conta. Desse modo, 
é possível fazer um rateio do consumo.

Em um condomínio, por exemplo, é viá-
vel ter um único carregador, com sistema 
de medição próprio, sem a necessidade 
de colocar um medidor por casa. Não é 
uma estrutura física e sim uma confi gu-
ração do próprio equipamento. Assim, é 
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Julio Cosentino (*)

Você sabia que pode usar o seu certifi cado 
digital também para o envio de e-mails? 

Sim, muita gente possui a infraestrutura 
da certifi cação digital e acaba não dando o 
pleno uso que ela permite. Desta forma, acaba 
perdendo muitos benefícios. Uma das missões 
da Associação Nacional de Certifi cação Digital 
(ANCD), que foi criada em 2014 para repre-
sentar o segmento da Certifi cação Digital, é 
justamente disseminar as muitas utilizações 
de modo claro e didático.

Pois bem, o e-mail, que você usa o tempo 
todo e para todos os fi ns, é uma das melhores 
ferramentas de comunicação para mandar 
mensagens pessoais e profi ssionais, documen-
tos, formulações de contratos e, claro, uma 
forma de conversar com amigos. Por e-mail 
se negociam contratos e se realizam diálogos 
que podem mudar a vida das pessoas. Por isso 
mesmo entendemos que ele deva ser tratado 
com a máxima segurança. 

Até porque, é preciso que se alerte, 
é também o e-mail uma das principais 
portas de entrada de mensagens falsas, 
ações de phishing, implantação de vírus, 
para fraudes digitais, captação de dados 
os usuários etc.. Por tudo isso, tornar seu 
e-mail seguro por meio de um certifi cado 
digital é fundamental.

A confi abilidade na sua comunicação é sem 

O Certifi cado Digital torna seu e-mail mais seguro

dúvida essencial para que todos os seus 
relacionamentos, pessoais e profi ssionais, 
estejam seguros. É bom para você e para 
as pessoas e empresas com as quais você 
se comunica. Com um Certifi cado Digital 
padrão ICP-Brasil válido se assegura a 
veracidade da origem, a pessoa que recebe 
pode aferir se o certifi cado está válido e se 
ele é autêntico. Assim, se preserva a autoria 
e a origem das mensagens. 

Desta forma, é muito importante você 
adicionar o certifi cado digital a todas as 
mensagens que envia por e-mail. Agindo 
assim, você estará reduzindo ainda mais os 
riscos de recebimento de falsas mensagens e 
tornando seu relacionamento por esse meio 
mais confi ável.

Uma assinatura digital, quando é anexada 

a uma mensagem de e-mail, oferece maior 
segurança ao destinatário. Mostra que você, 
que a está emitindo, não é um impostor. Sua 
assinatura digital inclui o seu certifi cado digi-
tal, que é pessoal e intransferível. É preciso 
que não se confunda assinatura digital com 
assinatura padrão. A assinatura padrão é 
aquela que você cria como uma saudação de 
fechamento da mensagem, coloca seu nome, 
cargo, telefone etc.

A digital requer que o Certifi cado Digital 
esteja plugado em seu computador e permite 
garantir a autenticidade do remetente. A 
instalação é simples e fácil e há na internet 
o passa a passo que você precisa para a 
instalação.

(*) - É presidente da Associação Nacional de 
Certifi cação Digital - ANCD.
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