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Fausto Macedo

A Justiça Federal negou pedido
de revogação da prisão do ban-
queiro Luís Octávio Índio da
Costa, ex-controlador do banco
Cruzeiro do Sul. A decisão foi to-
mada pelo juiz Márcio Ferro Ca-
tapani, da 2.ª Vara Criminal Fede-
ral de São Paulo, que rejeitou os
argumentos da defesa. Para o ma-
gistrado, a magnitude da lesão
causada pelo acusado justifica a
custódia em caráter preventivo.

Índio da Costa foi preso há 11
dias, por suposta gestão fraudu-
lenta de instituição financeira,
crime contra o mercado de capi-
tais e lavagem de dinheiro. A Polí-
cia Federal o indiciou em sete cri-
mes. Ele está em uma cela do Ca-
deião de Pinheiros. Seu pai, Luís
Felipe, octogenário, está em pri-
são domiciliar, no Rio.

A PF apurou pelo menos cinco
condutas recorrentes no dia a
dia do banco. Uma delas consis-

tia na concessão de emprésti-
mos consignados fictícios, entre
2007 e 2012, transformados em
ativos inexistentes e aumento ir-
real de patrimônio, que causa-
ram prejuízo de R$ 1,345 bilhão.

Foram identificados resgates
fraudulentos de valores de cor-
rentistas de fundos de investi-
mentos e participações – proce-
dimento vedado pela CVM. Ao
todo, 154 clientes foram lesados
em R$ 171,5 milhões.

Além de Índio da Costa, são
investigados ex-integrantes do
Conselho de Administração do
banco, Maria Luísa Garcia de
Mendonça, diretora da contado-
ria do banco, e Horácio Marti-
nho Lima, superintendente de
operações e contratos de em-
préstimos consignados.

A Justiça não determinou a pri-
são desses executivos, mas fixou
fianças, uma no valor de R$ 1 mi-
lhão e outra de R$ 1,8 milhão. De-
cidiu, ainda, como medida pre-
ventiva, a proibição de viajarem
ao exterior, de exercerem qual-
quer atividade no mercado finan-
ceiro ou dispor de bens próprios
ou de terceiros.

Ao pedir a prisão preventiva
do grupo, a PF alertou sobre o
“poder de influência dos investi-

gados”. Para a PF, a liberdade de-
les “é temerária, porque são de
alta periculosidade, represen-
tam um risco à sociedade”.

O pedido da defesa para revo-
gação da prisão foi apresentado
na semana passada. O criminalis-
ta Roberto Podval ponderou que
não há riscos de o banqueiro se
desfazer de seu patrimônio. Ele
entregou à Justiça a lista comple-
ta dos bens de Índio da Costa.
Podval sugeriu a fixação de uma
fiança pela liberdade.

Quando decretou prisão de Ín-
dio da Costa e bloqueio de bens
de outros suspeitos, o juiz Cata-
pani fundamentou as medidas
cautelares “em razão da capaci-
dade dos investigados de causar
prejuízo efetivo à ordem públi-
ca, da existência de suspeitas de
ação atual dos envolvidos para
subtração de bens da ação do Es-
tado e do risco do desfazimento
de seu patrimônio, acarretando
prejuízos para a ordem econômi-
ca e ao sistema penal”. A procura-
dora da República Karen Kahn
manifestou-se pelo indeferimen-
to da revogação da prisão. “O pe-
rigo do poder intelectual dos ex-
controladores do Cruzeiro do
Sul é pior do que aquele gerado
por uma arma de fogo.”

Justiça nega pedido de revogação
de prisão de ex-banqueiro
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Mudanças
ameaçam
‘estilo’
da Apple
Trocas na direção indicam que design retrô
defendido por Jobs pode ser abandonado

THE NEW YORK TIMES

Tendo consciência disso ou
não, todos os que deslizam o
dedo pela tela de um iPhone
para checar suas notificações
estão tocando uma ferida aber-
ta no interior da Apple. Ali,
atrás de uma lista de mensa-
gens de texto, ligações perdi-
das e outros alertas, há um fun-
do cinza com uma marca regis-
trada da empresa: a textura do
linho.

Steve Jobs, o fundador da
Apple que morreu há um ano, for-
çou seus designers a usar a textu-
ra do linho no software de dispo-
sitivos móveis da empresa. Se-
gundo dizem pessoas que traba-
lharam com ele, mas que prefe-
rem não ser identificadas, ele
agiu do mesmo modo com vá-
rios outros artifícios virtuais que
imitam a aparência e o comporta-
mento de coisas do mundo real,
como as estantes de madeira em
que o usuário organiza seus jor-
nais e as páginas dos livros que
parecem virar como se fossem
de papel.

A reestruturação administrati-
va que a Apple anunciou esta se-
mana é um indicativo de que a
empresa deve abandonar esses
truques visuais, que são vistos

com maus olhos por muitos no
interior da companhia.

Um dos demitidos foi justa-
mente ScottForstall, que coman-
dava a área de desenvolvimento
de software móvel da Apple e era
discípulo de Jobs. Ainda que a
relutância de Forstall em colabo-
rar com outros departamentos
da empresa tenha sido o princi-
pal motivos de sua queda, a mu-
dança também representa a par-
tida do mais importante defen-
sor do estilo de design visual fa-
vorecido por Steve Jobs.

O executivo que passará a de-
terminar o aspecto visual dos
softwares da Apple é Jonathan
Ive, que há muito tempo é o res-
ponsável pelos designs minima-
listas de hardware da empresa.
Apesar do relacionamento ínti-
mo com Jobs, Ive sempre exter-
nou internamente sua antipatia
pela ornamentação visual do
software móvel da Apple, infor-
mam ex-funcionários e atuais
empregados da empresa.

Talvez isso dê a impressão de
ser pouco mais do que uma dife-
rença de gosto. Mas a Apple cul-
tua o design como poucas empre-
sas de seu porte, e os consumido-
res sempre a recompensaram ge-
nerosamente por isso.

Suas decisões têm o potencial

de influenciar o modo como mi-
lhões de pessoas utilizam seus
dispositivos digitais e o conceito
que formam sobre eles.

Axel Roesler, professor asso-
ciado e diretor do programa de
design interativo da Universida-
de de Washington, diz que o de-
sign de software da Apple foi ex-
cessivamente adornado com ele-
mentos nostálgicos, desnecessá-
rias referências visuais ao passa-
do que ele compara ao emprego
de colunas gregas em obras ar-
quitetônicas modernas.

Sua esperança é que Jonathan
Ive renove as coisas por lá. “A
Apple, em sua condição de líder
em design, tem a responsabilida-
de mesmo de fazer isso”, diz ele.
“As pessoas esperam da Apple
coisas formidáveis.” Steve Dow-
ling, um porta-voz da empresa,
não quis comentar a declaração.

Renovação. Os consumidores
da Apple não parecem fazer mui-
tas restrições às escolhas feitas
pela área de design da empresa,
já que continuam a comprar
iPhones e iPads em ritmo acele-
rado. Mas, no último ano, entre
designers e executivos de tecno-
logia de fora da Apple que vivem
obcecados com os detalhes vi-
suais e operacionais dos produ-
tos, disseminou-se a opinião de
que a abordagem da Apple co-
meça a parecer ultrapassada.

O estilo de Forstall e Jobs é
cheio de metáforas. Imagens co-
mo um caderno espiral ou cou-
ro costurado são adotadas num
software a fim de proporcionar
às pessoas uma reconfortante
referência ao mundo real.

Contrastando com isso, a Mi-
crosoft, que nunca teve fama de
arrojada, vem recebendo elo-
gios por estar se arriscando
mais do que a Apple no design
de seus softwares. A empresa
criou um estilo visual que agora
é utilizado em todos os seus pro-
dutos, dos computadores pes-
soais aos smartphones e games.
Sua principal característica é o
uso intensivo de elementos ti-
pográficos e camadas de ladri-
lhos que dão acesso aos progra-
mas e são atualizados com fotos
e outras informações online.

Bill Flora, um ex-designer da
Microsoft que criou os primei-
ros modelos desse novo estilo
visual, diz que a Apple não vem
sendo suficientemente inova-
dora no design de seus softwa-
res. “Eu cheguei à conclusão de
que eles têm hardwares incrí-
veis e sofisticados, mas o depar-
tamento de software deles é
meio da velha-guarda”, diz Flo-
ra, que agora tem seu próprio
escritório, chamado Tectonic,
em Seattle. “O estilo deles não
tem muito a ver com o que eu

aprendi no curso de design.” No
entanto, transferir as decisões
sobre o design de softwares pa-
ra Jonathan Ive, que é conheci-
do quase que somente por seu
trabalho com hardware, pode
ser arriscado.

Um ex-funcionário da Apple
que trabalhou com software
por muitos anos diz que nunca
viu Ive numa reunião e dá a en-
tender que ele terá de se esfor-
çar para ganhar credibilidade
com os seguidores de Forstall.

No entanto, entre os que co-
nhecem Ive, a expectativa é de
que ele não perca tempo em im-
primir sua marca nos softwares
da empresa. “Uma coisa é certa,
a estética de design industrial
vai permear toda a próxima ge-
ração de iOS e OS X (usados,
respectivamente no iPhone e
nos computadores da linha
Mac)”, afirma um designer que
trabalha na Apple. “As bordas
limpas e as superfícies planas
provavelmente vão substituir
as texturas que no momento vo-
cê encontra por todo lado.” /
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Detenção. Luís Octávio Índio da Costa está preso no Cadeião de Pinheiros, em São Paulo
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 41552277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO 

DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E 

SERVIÇOS AFINS, PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 

METRÔ. OC nº 373301370932012OC01561. CLASSE nº 0831. A COMPANHIA 

DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra 

aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 

e demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos 

sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br 

a partir do dia 05/11/12. A sessão pública de processamento do PREGÃO 

ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 

22/11/12, às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de 

Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema pela 

autoridade competente.

● Momento de renovação

Dois mundos. Jonathan Ive, vice-presidente de design da Apple: desafio é levar experiência no hardware para os softwares

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL N° 068/2012
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2012

PROCESSO Nº 13.779/2012
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Poá - EDITAL N° 068/2012 - PROCESSO N° 13.779/2012 - OBJETO: Contratação de empresa
especializada para atender a implantação de 12 (doze) pontos no sistema de vigilância do município - MODALIDADE: Pregão Presencial -
ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 21/11/2012 - às 09 horas. O Prefeito do Município da Estância Hidromineral de Poá,
FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, situada na Avenida Brasil, n° 198 - Centro - Poá/SP, o PREGÃO PRESENCIAL N° 032/12.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no sítio da Prefeitura Municipal de Poá: www.poa.sp.gov.br, ou mediante a entrega de
01 (um) CD - ROM do tipo CDR-80, na Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos, no horário  compreendido entre  9 as 12 horas e 13
as 16 horas, de segunda à sexta-feira. Maiores informações pelos telefones (0xx11) 4634.8811/8812 e 4636-2020.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
Em, 01 de novembro de 2012.
Francisco Pereira de Sousa

Prefeito Municipal

Para juiz, magnitude
da lesão causada pelo
ex-dono do Cruzeiro do
Sul justifica a custódia
em caráter preventivo
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 41572277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA DE REDE, PARA EXECUÇÃO DE PONTOS DE REDE 
(UTP E FIBRA ÓTICA) EM TODOS OS EDIFÍCIOS, PÁTIOS E ESTAÇÕES 
DA COMPANHIA DO METRÔ. OCs nº 373301370932012OC01417 E 
373301370932012OC01419. CLASSE nº 0410. A COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra aberta 
a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais 
disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios 
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a 
partir do dia 05/11/2012. As sessões públicas de processamento do PREGÃO 
ELETRÔNICO serão realizadas no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, nos dias 
e horários abaixo descritos e serão conduzidas pelo Pregoeiro, com o auxílio da 
Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no 
sistema pela autoridade competente. OC nº 373301370932012OC01417 - 
dia 27/11/2012 às 09h00; OC nº 373301370932012OC01419 - dia 27/11/2012 
às 09h30.

DELEGACIA GERAL DE  POLÍCIA
DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL)- INTERNACIONAL

PREGÃO DIPOL Nº 04/2012.
PROCESSO DIPOL Nº 042/2010

Acha-se aberta, no Departamento de Inteligência da Polícia Civil- DIPOL, a licitação na modalidade PREGÃO presencial,
de âmbito internacional, tipo menor preço, que tem por objeto a aquisição e instalação de 135 estações repetidoras
digitais para emprego em redes de radiocomunicação da Polícia Civil de São Paulo incluindo o fornecimento de
componentes,materiais, mão-de-obra, implantação, desenvolvimento e integração da infraestrutura e terminais, conforme
quantidade, características e especificações  constante de projeto básico anexo ao Edital. A sessão pública realizar-se-
á no dia 21/11/2012, às 10:00 horas, no Departamento de Inteligência da Policia Civil- DIPOL, sito à Rua Brigadeiro
Tobias, 527, 19º andar, Bairro Luz, São Paulo-SP.
O Edital na íntegra poderá ser obtido na Seção Finanças do Dipol, 15º andar do endereço já mencionado, no horário da
9:00 às 17:00 horas e nos "sites" www.e-negociospublicos.com.br e www.policiacivil.sp.gov.br

BILL FLORA
EX-DESIGNER DA MICROSOFT
“Eu cheguei à conclusão de que
eles têm hardwares incríveis e
sofisticados, mas o
departamento de software deles
é meio da velha-guarda.”

“O estilo deles não tem muito a
ver com o que eu aprendi no
curso de design.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




