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Leilão de 4G
será em
12 de junho

OMAHA

Em carta enviada aos acionistas
de sua empresa, o presidente da
Berkshire Hathaway, o bilioná-
rio Warren Buffett, de 81 anos,
anunciou que tem câncer de
próstata. O comunicado foi pu-
blicado ontem no site da empre-
sa. Buffett é conhecido por seu
estilo direto de negócios. Ele é o
terceiro mais rico do mundo, se-
gundo a revista Forbes, e, nos últi-
mos anos, capitaneou generosos
projetos de filantropia.

A participação do bilionário
na Berkshire Hathaway era ava-
liada em mais de US$ 43 bilhões
em dezembro de 2011 (o valor de
mercado da companhia supera o
patamar de US$ 200 bilhões,
considerado os dados do fecha-
mento do mercado financeiro de
ontem). Apesar do sucesso dos
negócios que o transformou em
um ícone de Wall Street, Buffett
ainda vive e trabalha em sua cida-
de natal de Omaha, no estado
americano do Nebraska.

Primeiro estágio. Na carta pu-
blicada ontem, Warren Buffett
que a doença está em seu primei-
ro estágio e que, segundo os mé-
dicos, “meu estado de saúde
nem remotamente ameaça mi-
nha vida ou me debilita de forma
significativa”. Ele declarou que
recebeu o diagnóstico na quarta-

feira da semana passada, dia 11.
Nos dias seguintes realizou

outros exames que “não mostra-
ram a incidência de câncer em
outras parte do meu corpo”.

Buffett afirmou que vai iniciar
em julho um tratamento radiote-
rápico de dois meses, o que vai
restringir suas viagens, “mas
não vai alterar minha rotina diá-
ria”.

“Sinto-me muito bem, como
se estivesse com a saúde nor-
mal”, disse Buffett na carta.
“Meu nível de energia está em

100%. Descobri o câncer porque
meu nível de PSA (um indicador
que os médicos acompanharam
ao longo de anos) recentemente
ficou acima do normal e uma
biópsia foi solicitada”, explicou.

Buffett concluiu a carta admi-
tindo que, eventualmente, ele
poderá ter problemas sérios de
saúde: “Serei o primeiro a infor-
mar os acionistas caso a minha
condição de saúde mude. Isso
acontecerá em algum momento.
Mas esse dia está muito distan-
te.” / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Mariana Durão
Mônica Ciarelli / RIO

Com o anúncio de um plano de
investimentos de R$ 24 bilhões e
do pagamento de R$ 8 bilhões
em dividendos entre 2012 e 2015,
a Oi espera recuperar a confian-
ça dos investidores. A estratégia
de crescimento para os próxi-
mos quatro anos foi apresentada
ontem para analistas no Oi Inves-

tors Day, no Rio. O evento marca
o início da era pós-reestrutura-
ção societária da companhia e da
divulgação anual de metas opera-
cionais e financeiras.

“Não temos ambição de ser o
primeiro, segundo ou terceiro.
Não é isso que ganha o jogo.
Quem ganha é quem tem os me-
lhores clientes”, diz o presiden-
te da Oi, Francisco Valim, ao afir-
mar que a estratégia será em pro-
dutos de maior valor. É o caso de
TV por assinatura, em que a em-
presa lançará seu serviço remo-
delado no fim do ano.

O executivo admitiu que a ope-
radora perdeu o foco entre 2008
e 2009, quando teve que equacio-
nar o endividamento após a aqui-

sição da Brasil Telecom e a entra-
da no mercado de São Paulo. Em-
bora avalie que o plano lançado
ontem será capaz de retomar a
confiança do mercado, Valim
diz que cumprir as metas de exe-
cução prometidas será “crucial”.
O balanço do primeiro trimes-
tre, previsto para 17 de maio, se-
rá uma prova de fogo.

Segundo analistas, a meta pa-
ra distribuição de dividendos de-
ve contribuir para que os papéis
da Oi tornem-se uma opção en-
tre as carteiras de ações defensi-
vas na bolsa, especialmente em
momentos de mercados mais vo-
láteis em razão da crise interna-
cional.

“O foco da administração nos

últimos anos foram as questões
societárias e de incorporações,
muito mais do que o operacio-
nal”, disse o analista do BB Inves-
timentos Leonardo Nitta.

Segundo ele, o fim do proces-
so de reestruturação cria um no-
vo ambiente aos investidores.
“Agora, com uma política clara

de dividendos e apenas duas
classes (de ações), o investi-
dor sabe onde investir e quan-
to vai receber.”

Modernização. Valim adian-
tou que 80% dos investimen-
tos serão direcionados para a
modernização e ampliação da
rede da operadora. A cifra tam-
bém inclui os eventuais gas-
tos com a compra de licenças
do leilão da telefonia celular
de quarta geração (4G ), pre-
visto para junho.

A licitação está no radar da
companhia, que ainda não ba-
teu o martelo porque o gover-
no ainda não divulgou o preço
base. “Na ótica da razoabilida-
de, (o investimento) inclui as
licenças, mas, se alguém qui-
ser pagar um ‘Guarulhos’,
não”, disse Valim, em referên-
cia ao alto valor pago pela con-
cessão do aeroporto de São
Paulo.

Oi paga R$ 8 bi em dividendos
para conquistar investidores

Warren Buffett anuncia que tem câncer de próstata

Ethevaldo Siqueira
ENVIADO ESPECIAL / LAS VEGAS

TV e cinema são dois mundos
das comunicações que se fun-
dem. Dentro de alguns anos,
serão praticamente iguais,
quanto à qualidade visual. A
imagem será a mais brilhante
que nossos olhos já viram. Tan-
to as imagens de TV quanto as
de cinema, quando projetadas
em telões de grandes dimen-
sões, terão perfeita nitidez e al-
to contraste até mesmo sob a
luz do sol ou em ambientes
com muita luminosidade.

Assim será a TV de projeção a
laser, que está sendo desenvolvi-
da por um conjunto de empresas
sob a coordenação da Sociedade

dos Engenheiros de Cinema e Te-
levisão dos Estados Unidos
(SMPTE, na sigla em inglês de
Society of Motion Picture and
Television Engineers).

A demonstração desse novo
avanço, feita durante o Seminá-
rio sobre Tecnologia de Cinema
(Technology Summit On Cine-
ma) nesta edição do NAB Show,
em Las Vegas, mostrou o poten-
cial das projeções com luz de la-
ser que, aliás, estão sendo pesqui-
sadas há algumas décadas, mas
só agora oferecem boas perspec-
tivas práticas. O seminário reu-
niu cientistas, engenheiros, fa-
bricantes e pesquisadores do se-
tor cinematográfico.

Imagine o impacto que causa-
rão ao espectador os melhores

filmes nos futuros home thea-
ters, com mais de 150 polegadas,
com imagens de super alta defini-
ção e 3D. Ou ainda a beleza dos
telões de 11 metros de diagonal e
imagens de 32 megapixels que en-
riquecerão as apresentações em

universidades, conferências,
shows e concertos.

Segundo o vice-presidente da
SMPTE, Paul Hearty, “nenhuma
outra tecnologia oferece mais
vantagens do que a projeção de
laser para a busca de imagens bri-
lhantes e nítidas”.

E enumera as principais vanta-
gens: “Além da qualidade das
imagens, vale destacar a redução
de custos operacionais, econo-
mia de energia em relação às
atuais lâmpadas de xenônio e au-
mento extraordinário da vida
útil dos equipamentos”.

Os engenheiros que pesqui-

sam as novas tecnologias para a
obtenção de uma imagem 3D
muito mais brilhante não têm a
menor dúvida de que os novos
protótipos de projetores de la-
ser testados e demonstrados nes-
te NAB Show 2012 antecipam as
excelentes perspectivas dessa
tecnologia.

Os dez maiores fabricantes de
projetores do mundo, bem co-
mo os representantes da As-
sociação para Projetores
com Iluminação de Laser
(Laser Illuminated Projec-
tor Association) presentes
ao seminário sugerem a ne-

cessidade de se aprofundar a dis-
cussão sobre os sistemas de pro-
jeção, “para que se eliminem os
mitos sobre o uso do laser e se-
jam divulgados os recentes de-
senvolvimentos que incluem o
expressivo progresso na redu-
ção de um dos mais importantes
desafios, que são pequenas fa-
lhas de imagem ou despeckling”.

Um dos passos seguintes será
analisar e discutir não apenas a
tecnologia e suas vantagens,
mas, também, a uniformização
dos critérios regulatórios em to-
do o mundo, em relação às nor-
mas norte-americanas referen-
tes aos projetores de luz laser.

Nuvem. Tema que ganha maior
destaque e espaço neste NAB
Show é a computação em nu-
vens, tanto públicas, como priva-
das e híbridas. Das três modalida-
des, a que parece ter maior possi-
bilidade de oferta de conteúdo é
a nuvem pública. Em breve, o
mundo deverá conhecer as no-
vas opções de nuvens do Google,
da IBM, da Microsoft, da HP e,
muito provavelmente, de gran-
des empresas brasileiras.

O cliente não precisará com-
prar cada conteúdo, isoladamen-
te, pois vai preferir pagar uma as-
sinatura para ver o que quiser na
hora que melhor lhe aprouver.
As empresas planejam oferecer
serviços de nuvem para dar aces-
so a todo tipo de conteúdo.

NATI HARNIK/AP-14/11/2011

DIVULGAÇÃO
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BRASÍLIA

O presidente da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), João Rezende, confirmou
ontem que o edital para o leilão
da telefonia de quarta geração
(4G) e da internet móvel rural
deve ser publicado no dia 26 de
abril. O prazo para a entrega das
propostas será até o dia 4 de ju-
nho e o leilão será no dia 12 de
junho. A fórmula do processo de
licitação foi aprovada na última
quinta-feira pela Anatel. Os pre-
ços dos lotes ainda não foram
anunciados porque dependem
ainda de análise do Tribunal de
Contas da União (TCU). /
EDUARDO RODRIGUES

Nasce a
TV de
projeção
a laser
Projeto em desenvolvimento por grupo de
empresas foi apresentado no NAB Show

Qualidade. Imagens a laser apresentam perfeita nitidez, mais brilho e alto contraste

FRANCISCO VALIM
PRESIDENTE DA OI
“Não temos ambição de
ser o primeiro, segundo
ou terceiro (do
mercado de
telefonia). Não é
isso que ganha
o jogo. Quem
ganha é
quem tem os
melhores
clientes.”

Bilionário. Fortuna de Buffett é avaliada em US$ 43 bilhões

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Na forma do disposto no CAPÍTULO V, Artigo 19º do Estatuto Social, ficam convocados(as) os(as) Associados(as) da Associação
“Obra do Berço”, para comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 24 de abril de 2012, às 17:30
horas, à Rua das Magnólias, 578 - Cidade Jardim - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) tomar conhecimento das realizações do ano anterior;
b) aprovar o relatório da Diretoria; e
c) aprovar o Balanço do exercício findo e o parecer do Conselho Fiscal.
Nos termos do Artigo 21º, ficam os(as) Senhores(as) Associados(as) cientes de que a Assembleia Geral Ordinária, instalar-se-á
com “quorum” de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos(as) associados(as), em primeira convocação, e com pelo menos 1/3
(um terço) dos(as) associados(as), em segunda convocação, a qual dar-se-á 30 (trinta) minutos após a primeira.

São Paulo, 09 de abril de 2012
Vera Helena Mendonça Pires Oliveira Dias

Diretora Presidente

Leia o Estadão no
Tablet. Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

● Expectativas

Após reestruturação
societária, empresa
anunciou também
investimentos de R$ 24 bi
entre 2012 e 2015

Em carta, bilionário de
81 anos diz que doença
está no primeiro estágio
e que fará radioterapia
a partir de julho

● Armazenamento
A grande proposta dos provedo-
res é oferecer a nuvem para que
nela possamos buscar ou arma-
zenar todos os conteúdos possí-
veis: vídeos, filmes, música, con-
certos, shows, aplicativos, tudo.

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de nome., mas continua
garantindo bons programas para a
semana toda. Divirta-se.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




