
INICÍO MINHA COLUNA comentando a desistência da Globo, 
pela segunda vez, em fazer um especial de fim de ano com o cantor 
sertanejo Luan Santana. Esse especial acabou sendo descartado sem 
muitas informações da emissora, que em 2016 também cancelou  
o mesmo projeto, alegando falta de espaço na grade. O Diretor do 
especial, Raoni Carneiro, sem muita explicação avisou o staff do 
cantor que a gravação estava cancelada e ponto final.

ATÉ PORQUE ESTE ANO A GLOBO VAI COLOCAR NO 

AR o ‘Festeja Brasil’, com as cantoras sertanejas do momento, 
além do tradicional especial de Roberto Carlos. Com isso, mais 
uma vez, os planos do cantor Luan Santana ganhar um especial 
de fim de ano foram por água abaixo. O staff do cantor não quiz 
comentar a decisão.

O JORNALISTA E APRESENTADOR BORIS CASOY teve 
que indenizar o gari José Domingos de Melo, que o processou em 
2010 por se sentir ofendido, após um comentário do apresentador 
no jornal da Band. Em 2013 o âncora foi condenado pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo, a pagar 21 mil reais ao varredor.

ESSE VALOR DEPOIS DE ATUALIZADO E CORRIGIDO 
chegou a 60 mil reais. Boris foi condenado pela 15 Vara Cível da 
capital em março. A ação teve o apoio  do Sindicato dos Gari de 
São Paulo, que disponibilizou seu departamento jurídico ao gari.

O APRESENTADOR GUGU LIBERATO poderá não reno-
var seu contrato com a Record. Uma das reclamações dele é o 
sumiço do seu palco. Atualmente seu programa é basicamente 
feito com entrevistas externas. Outra situação que também 
complica o acerto é a possibilidade da emissora de Edir Macedo 
mudar o formato do programa.

AO MUDAR, VAI COLOCAR GUGU LIBERATO á frente 
de um novo formato comprado, a exemplo  do que fez Xuxa 
Meneghel com o ‘Dancing Brasil’.  O apresentador está de férias 
e deixou seus programas gravados, quando voltar vai resolver 
a situação com a emissora. A coluna ficou sabendo na boca da 
maquiagem  que ele praticamente já acertou a sua volta ao SBT.

DANILO GENTILI, VAI MESMO TER QUE PAGAR A 

MULTA Á BAND. O apresentador do SBT foi condenado a 
indenizar a emissora em 1 milhão de reais. O valor é referente 
a um ano de salário no canal do Morumbi mais correções. A 
condenação havia sido expedida em 2015, mas Gentili apelou.

MESMO APELANDO, O APRESENTADOR TEVE A 

NEGAÇÃO DO TRIBUNAL de Justiça de São Paulo. A Band 
entrou com processo contra ele há dois anos por quebra de 
contrato. Ela saiu da emissora no final de 2014 onde apresentava 
‘Agora é Tarde’  e assinou com o canal de Sílvio Santos, onde 
segue á frente do talk show ‘The Noite’. 

FRASE FINAL: A vontade é a sede do poderio; é por ela 
que o homem dirige e é obedecido.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Betth Ripolli – Scortecci – Uma auto 
biografia que eleva em todos os sentidos. Nas 
suas páginas, nota-se que oxigênio mencionado 
no titulo, dentro dela é uma bomba. Sempre 
irrequieta, literalmente dona do seu próprio 

destino, abraçou diversas atividades: medalhista em 
natação; cantora; pianista, palestrante e agora, escritora. 
Piracicabana, sempre almejou a grande metrópole. Se-
guramente, su’alma era maior que sua cidade. Uma vida 
repleta de aventuras e alguns percalços, que obviamente 
forjaram sua tempera e deram-lhe real exuberância. Um 
belo exemplo as ser seguido!!

Luis Eduardo Matta – Fábio Sgroi 

(Ilustr) - Do Brasil – Num condomínio resi-
dencial, uma grande estátua, localizada no meio 
da pracinha, sumiu! Um grupelho, liderado por 
Cecília,  uma intrépida e incansável  detetive 

juvenil, inicia buscas para desvendar o crime.  Medos e 
aventuras, não faltam à trama, muito bem urdida, como 
de hábito ao autor, fará com que o leitor mirim, ou não, 
muito se entretenha. Mistério em alta!

 
Robson Eduardo Profeta – Phorte - O 

experiente administrador em finanças, conta-
bilidade e gestor de pessoas, MBA pela FGV,  
condensou boa parte de seus vastos conhe-
cimentos e criou uma espécie de manual de 

sobrevivência financeira. Lastreado em três pilares: Meta 
– Autoconhecimento vocacional e coaching financeiro, a 
obra demonstra ao leitor os passos que deverão ser dados 
e o palmilhar da trilha a ser percorrida, para atingir a tão 
sonhada independência financeira e consequente felici-
dade. Simples de entender e fácil de aplicar. Factível.

 

Nelson Cury Filho – Dobradura – Apro-
veitando experiência pessoal e profissional, 
e lastreado em observações mercadológicas, 
o autor,  nato empreendedor, decidiu levar 
seus conhecimentos, que não são poucos, a 

uma carente ala da administração brasileira: A sucessão 
na empresa familiar. Utilizando metáforas e aforismos, 
ensinamentos são desfiados. Todos plenamente condi-
zentes. Útil! 

Sucessão ou 
Morte da Empresa Familiar?

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0014848-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO 
ZERILLI DA SILVA, CPF. 315.711.168-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-o ao pagamento de R$12.419,30 (atualizado até 31/07/2017). Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP, 11 de setembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0003790-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MARGARETH MARIA DA SILVA, CPF. 085.698.628-30, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$28.226,70 (atualizado até 18/11/2016). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. S. Paulo, 18/9/17. 

Alex Rodrigues/Agência Brasil

A decisão do juiz é favorá-
vel aos três psicólogos 
que pedem a suspensão 

de resolução do conselho que, 
desde 1999, estabelece como 
os profissionais da área devem 
atuar nos casos que envolvam 
a orientação sexual de pacien-
tes, proibindo os psicólogos de 
exercerem qualquer ação que 
favoreça a patologização de 
comportamentos ou práticas 
homoeróticas, bem como de 
colaborarem com eventos ou 
serviços que proponham o 
tratamento e a cura da homos-
sexualidade.

Para o CFP, a decisão liminar 
abre a perigosa possibilidade de 
os profissionais passarem a em-
pregar terapias de reorientação 
sexual. Segundo o conselho, 
além de ineficazes, as práticas 
representam uma violação aos 
direitos humanos e não têm 
qualquer embasamento cientí-
fico. Diante da repercussão do 
tema, o magistrado divulgou, 
na tarde da última quinta-feira 
(21), nota em que esclarece 
que, em momento algum, tra-
tou a homossexualidade como 
doença, sequer se referindo, 
em seu despacho, à expressão 
“cura gay”.

“Em nenhum momento este 
magistrado considerou ser a ho-
mossexualidade uma doença ou 
qualquer tipo de transtorno psí-
quico passível de tratamento”, 
disse o juiz, esclarecendo que 

Para o magistrado, os psicológicos estão aptos a estudar ou 

atender quem, voluntariamente, buscar orientação psicológica 

acerca de sua sexualidade.

CFP recorre de decisão 
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o Lima, afirmando que, ao contrá-

rio do conselho, não acredita 
que a decisão do juiz federal 
abra uma brecha para que 
psicólogos passem a oferecer 
terapias e tratamentos de con-
versão e reversão da sexualida-
de a lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e trans-
gêneros que enfrentem algum 
tipo de sofrimento psíquico em 
decorrência de discriminação 
ou violência.

Para a doutora em Psicologia 
Social e professora do Institu-
to Federal do Rio de Janeiro, 
Jaqueline Gomes de Jesus, os 
argumentos apresentados para 
derrubar a resolução do CFP 
são uma ‘aberração conceitual’. 
“Qualquer pessoa pode não 
vivenciar plenamente sua sexu-
alidade, independentemente de 
sua orientação sexual. Se isso 
acontece mais com homossexu-
ais, é em função do preconceito 
dominante, da homofobia de que 
são vítimas, e não da orientação 
sexual em si. A orientação se-
xual em si não é egodistônica”, 
argumentou Jaqueline.

Em nota, o Núcleo de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
Humanos da Defensoria Pública 
do Distrito Federal repudiou a 
decisão liminar do juiz fede-
ral, classificando-a como uma 
“ofensa aos direitos fundamen-
tais da população LGBT” e um 
retrocesso ao início da década 
de 1990, quando a OMS retirou 
a homossexualidade do rol de 
doenças.

não concederá entrevistas so-
bre o assunto. Em sua decisão, 
o juiz afirmou que a resolução 
do CFP não é inconstitucional, 
embora possa, “ser mal inter-
pretada”, levar a equívocos, 
como a proibição à realização 
de estudos ou mesmo ao atendi-
mento relacionado à orientação 
ou reorientação sexual. 

Para o magistrado, em con-
formidade com o princípio 
constitucional que garante a 
liberdade científica, deve estar 
claro que os psicológicos estão 
aptos a estudar ou atender 
quem, voluntariamente, buscar 
orientação psicológica acerca de 
sua sexualidade. A expressão 
‘reorientação sexual’ foi em-
pregada pelos autores da ação 
penal ao pedir a derrubada da 
resolução do CFP. Um dos três 

psicólogos que recorreram à 
Justiça, o psicólogo Adriano 
José Lima também diz não 
enxergar a homossexualidade 
como doença, criticando o em-
prego da expressão ‘cura gay’ 
por quem defende a eficácia da 
resolução do conselho.

Lima disse que é um equívoco 
imaginar que todos os profis-
sionais contrários à resolução 
acreditam na possibilidade de 
curar ‘a orientação sexual’ de 
alguém. Segundo ele, os críticos 
da resolução buscam apenas 
ter “liberdade profissional 
para acolher as pessoas que 
entenderem que devem buscar 
reorientação sexual”.

“Não acredito nem em cura 
gay, nem que homossexuali-
dade é doença. Não queremos 
patologizar ninguém”, declarou 

A vacina contra zika desenvolvi-
da pelo Instituto Evandro Chagas 
apresentou resultado positivo nos 
testes em camundongos e macacos. 
A aplicação de uma única dose da 
vacina preveniu a transmissão da 
doença nos animais e, durante a 
gestação, o contágio dos filhotes. 
“É um dos mais avançados estudos 
para a oferta de uma futura vacina 
contra a doença para proteger mu-
lheres e crianças da microcefalia 
e outras alterações neurológicas 
causadas pelo vírus”, informou 
o Ministério da Saúde. Os dados 
foram divulgados na sexta-feira 
(22) pela revista Nature Commu-
nications.

Os testes pré-clínicos foram 
realizados simultaneamente no 
Instituto Nacional de Saúde 
(NIH), Universidade do Texas e 
Universidade Washington, dos 
Estados Unidos, todos parceiros 
da pesquisa. Os testes obtiveram 
sucesso em seu objetivo, que é 
impedir que o vírus zika cause 
microcefalia e outras alterações do 
sistema nervoso central tanto nos 
camundongos quanto nos macacos. 
Já os testes em humanos devem 
ser realizados, a partir de 2019, 
na Fiocruz/Biomanginhos, no Rio 
de Janeiro. Do grupo controle que 
não tomou a vacina, as fêmeas de 
camundongos tiveram aborto por 
conta da transmissão do vírus zika 
ou seus filhotes nasceram com 
microcefalia e outras alterações 
neurológicas.

Além dos testes em fêmeas, 
foram feitos testes em camun-
dongos machos. Um dos achados 
científicos inéditos é que o vírus 
Zika pode ser capaz de causar 
esterilidade. A infecção nos ani-

mais reduziu consideravelmente a 
quantidade de espermatozoides, 
a mobilidade deles (ficaram pra-
ticamente imóveis) e o tamanho 
dos testículos (atrofia). Esses 
testes não foram realizados nos 
macacos. No entanto, segundo o 
ministério, não é possível afirmar 
que o efeito também se aplique aos 
seres humanos e são necessários 
mais estudos para entender a di-
mensão deste problema. Os testes 
da vacina, entretanto, também 
tiveram sucesso na proteção dos 
camundongos machos.

A pesquisa ainda não chegou a 
testar a capacidade dos animais 
de engravidarem fêmeas após os 
danos constatados nos testículos, 
por isso, ainda não é possível 
apontar o impacto de esterilização 
nesses animais. “O que se sabe é 
que há uma grande quantidade 
de vírus na excreção do esperma, 
que significa que o vírus tem bas-
tante capacidade de se replicar, 
causando a destruição das células 
que resulta em diminuição dos 
testículos e, consequentemente, 
a esterilidade”, disse o diretor do 
IEC, Pedro Vasconcelos, em nota.

A parceria entre o IEC e os 
institutos norte-americanos para a 
pesquisa foi firmada em fevereiro 
de 2016, a partir de acordo inter-
nacional para o desenvolvimento 
de vacina contra o vírus Zika. O 
Ministério da Saúde vai destinar 
um total de R$ 7 milhões até 2021 
para o desenvolvimento e produção 
da vacina. O imunobiológico em de-
senvolvimento utiliza a tecnologia 
de vírus vivo atenuado de apenas 
uma dose, capaz de estimular o 
sistema imunológico e proteger o 
organismo da infecção (ABr).

‘O papa Francisco disse na sexta-feira (22) 
que está “preocupado” com o aumento da 
intolerância, da discriminação e da xenofo-
bia na Europa. O líder católico apontou o 
“despreparo das sociedades” e as “políticas 
nacionais inadequadas” como os principais 
causadores desses sentimentos. “Não escon-
do a minha preocupação com esses sinais de 
intolerância, discriminação e xenofobia que 
aparecem em várias regiões da Europa. Isso 
nada mais é que temor, medo, do diferente, 
do estrangeiro”, comentou o argentino Jorge 
Mario Bergoglio, em uma audiência no Vati-
cano com diretores nacionais de pastorais 
de imigrantes. 

“Preocupa-me ainda mais o fato da nossa 
comunidade católica na Europa não estar 
isenta dessas reações de defesa e rejeição, 

Neymar,CR7 e Messi 

A Fifa anunciou na sexta-feira (22) que 
Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são 
os três finalistas para o prêmio “The Best”, 
que elege o melhor do mundo pela Fifa. Messi 
e CR7 já são candidatos sempre cotados para 
a vitória e Neymar voltou ao TOP 3 após ficar 
de fora da lista do ano passado - vencida pelo 
português do Real Madrid. 

A definição do vencedor será feita através 
de votos de técnico e jogadores (50%) e da 
votação do público e de 200 jornalistas (outros 
50%). Já o Prêmio Puskás, que elege o gol mais 
bonito da temporada, não terá a presença de 
um brasileiro pela primeira vez. Entre os 10 
selecionados, que serão eleitos pelo público, 
está o gol de Mario Mandzukic, pela Juventus, 
contra o Real Madrid.  

Os vencedores serão anunciados no dia 23 
de outubro, em uma cerimônia em Londres, na 
Inglaterra (ANSA).

‘Xenofobia na Europa é 
justificadas por um ‘dever moral’ de conservar 
a identidade cultural e religiosa originais”, 
apontou o Papa. De acordo com Francisco, 
essa situação é gerada por um “momento his-
tórico de crise econômica, que deixou feridas 
profundas, e agravada por um despreparo da 
sociedade em acolher imigrantes, com políticas 
nacionais inadequadas”. 

Mesmo assim, Bergoglio reforçou o pedido 
que faz desde 2013, quando foi eleito Papa, para 
que as comunidades católicas e líderes políti-
cos promovam o acolhimento de estrangeiros 
e sua integração social. “O verbo ‘acolher’ se 
traduz em vários outros verbos, como ampliar 
vias legais e seguras de entrada nos países, 
oferecer assistência básica inicial adequada 
e decoroso, e assegurar a segurança pessoal 
de cada um”, comentou (ANSA).

Testes indicam 
que vacina 
contra zika 
pode prevenir a 
transmissão na 

Mosquito Aedes Aegypti.
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