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Saúde
O tratamento de câncer de
mama no Brasil, em 2012,
custou a planos de saúde e
seguradoras R$ 300 milhões.
Foi alta de 11% sobre 2011.
A pesquisa é da Orizon.

Dinheiro
Vinte empresárias turcas
participam de rodada de
negócios hoje, na Fiesp.
É a primeira que a entidade
faz só commulheres.

A Duloren pôs a apresentadora Pietra Príncipe numa borracharia para
as fotos da coleção “Refletion”. Quer polemizar no Dia da Mulher, sexta.
A campanha estreia hoje, em impressos e redes sociais. X-Tudo assina.

OUSADIA

DIVULGAÇÃO

A Armadillo, de roupa masculina,
fará ação para o Dia da Mulher.
Dará 50% de desconto a elas, na
sexta. Quer vender 20% mais.

A Valen, multimarcas do Leblon,
lança hoje o inverno 2013. A coleção
própria equivale a 70% das peças.
Prevê alta de 20% nas vendas.

São do IPP (não ISP) e da Fazenda
municipal os dados do ISS no Rio.

U
LivreMercado

“Flor do Caribe”, novela das seis que a TV Globo estreia na 2ª, terá
campanha interativa. O anúncio entra emmovimento com uso de QR
Code. Começa a circular hoje emmídia impressa. Criação da CGCom.

CARIBE INTERATIVO

REPRODUÇÃO

-NOVA YORK- O Galaxy S IV — novo mem-
bro da linha de smartphones mais so-
fisticada da Samsung, que vai ser lança-
do ainda este mês— será capaz demo-
nitorar o movimento dos olhos do usu-
ário para tornar mais fácil a navegação
pela internet e por aplicativos, revelou
um funcionário da fabricante sul-core-
ana ao blog Bits, do “New York Times”.
A fonte não informou que tipo de tec-

nologia será usada para tornar possível
a façanha. O que se sabe é que a funcio-
nalidade vai controlar a barra de rola-
gem das páginas. Se o usuário estiver
lendo um blog no celular, por exemplo,
o telefone vai acompanhar seu movi-
mento ocular para saber quando sua
leitura já atingiu a parte inferior da tela.
Nesse momento, o Galaxy S IV vai rolar
a página sozinho, sem que o leitor pre-
cise deslizar o dedo sobre o display.
Como observa o jornalista do “Ti-

mes”, a informação do empregado da
Samsung faz sentido, já que nos últi-
mos dois meses a companhia registrou
amarca “Eye Scroll” nos EUAenaEuro-
pa, descrevendo a mesma funcionali-
dade citada pela fonte.

ESPECIFICAÇÕES VAZADAS
O nova função seria um avanço em re-
lação ao recurso Smart Stay, presente
no smartphone antecessor, o Galaxy S
III, cuja câmera frontal monitora a face
do usuário para saber se ele está olhan-
do para a tela e decidir se o display deve
sermantido aceso ou apagado automa-
ticamente.
O Galaxy S IV será lançado em um

evento em Nova York no próximo dia
14. Além de trazer recursos NFC, como
um aplicativo da Visa funcionando no
coração de seu sistema, o smartphone
poderá vir comumprocessador Exynos
(da própria Samsung) com oito núcle-
os, o que permitiria alto desempenho.

Segundo o site GSMArena, especiali-
zado em tecnologia móvel, um teste re-
cente com o smartphone teria revelado
suas especificações: além do processa-
dor octo core, câmera principal de 13
megapixels (e frontal de 2,1 megapi-
xels), telamultitoque de 4,99 polegadas
com resolução de 441 pixels por pole-
gada (contra 326 do iPhone), 2GB de
memória RAM e capacidades de arma-
zenamento de 16GB ou 32GB. O vídeo
seria de alta definição, com 1080p, e,

além da tecnologia 4G, o telefone su-
portaria as habituais Wi-Fi e Bluetooth.
No Congresso Mundial de Mobilida-

de, em Barcelona, a Samsung lançou o
GalaxyNote 8.0, com 8 polegadas de te-
la, para competir com o iPad mini, da
Apple. A memória do Note também é
de 2GB e suas capacidades de armaze-
namento, igualmente de 16GB e 32GB.
A câmera é de 5 megapixels. O tablet
chega ao Brasil no mês que vem, com o
preço aproximado de R$ 1.600. l

Acompanhando visão do dono, Galaxy IV rolará páginas web sozinho
AHN YOUNG-JOON/AP

Olhos nos olhos. Homem em frente a cartazes do S III: o S IV vai turbinar função do antecessor

Smartphone da Samsung
seguirá movimento de olhos

Hoje
naweb

oglobo.com.br/digitalemidia

l POLÊMICA: Para Vint Cerf, um
dos pais da internet, os serviços

da Google não devem exigir uso de
nomes verdadeiros dos usuários

l BRIGA: Novo processo contra o
Facebook pede restituição por
fiasco de oferta inicial de ações

l RECOMENDAÇÃO RADICAL:
Consultoria tenta derrubar
diretores da Hewlett-Packard

l HARDWARE: Grande acionista
externo pede que Dell abra seus
livros de contas

Bolsa de NY atinge 14.253
pontos e bate recorde de 2007
Investidores são

atraídos pormelhora
da economia e
papéis baratos

-NOVA YORK E SÃO PAULO- Apesar de o
governo Barack Obama ter de
cortar seus gastos, o que pode
jogar a economia em uma nova
recessão, o índice Dow Jones,
da Bolsa de Nova York, fechou
ontemempatamar recorde, aos
14.253 pontos — superando o
recorde anterior, de 14.164 pon-
tos em outubro de 2007, antes
da crise financeira global. Con-
tribuíram para o otimismo si-
nais de recuperação da econo-
mia americana, as injeções de
dinheiro do Federal Reserve
(Fed, o banco central america-
no) e os bons preços das ações.
O Dow avançou 0,89%, en-

quanto a bolsa eletrônica Nas-
daq teve alta de 1,32%eo índice
S&P, mais amplo — ele conta
com 500 empresas, contra ape-
nas 30 do Dow— subiu 0,96%.
— A economia continua

crescendo e melhorando, ape-
sar do risco de impostos mais
elevados e gastos menores —
disse à agência Reuters Jim
McDonald, diretor de Investi-
mentos daNorthern Trust Glo-
bal Investment.
Apesar do aparente otimis-

mo, analistas sugerem cautela,
já que o Fed pode mudar sua
política monetária. Para Ken
Polcari, diretor de Bolsa da
O’Neil Securities, quem está
no mercado está cauteloso e
em busca de proteção.
Já no Brasil, a expectativa é

que o Comitê de Política Mo-
netária (Copom), que come-
çou ontem sua reunião para
decidir o rumo da taxa básica
da economia (Selic), vá indicar
uma elevação de juros em
abril. De olho nessa alta, os
contratos de juro futuro tive-
ram leve alta na BM&F. A taxa
do contrato de julho de 2013

subiu a 7,24%, frente aos 7,20%
de segunda-feira. O contrato
para janeiro de 2014 avançou
de 7,64%para 7,67%, enquanto
o DI para janeiro de 2015 per-
maneceu em 8,33%.
Desde 2011, o Copom não

eleva a taxa de juro, que na
ocasião era de 12,50%; hoje,
está em 7,25%. Já se fala que a
Selic pode fechar o ano em
8,25%. O Copom anuncia sua
decisão hoje.

BM&FBOVESPA REDUZ TARIFAS
NaBolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa), apesar do otimis-
mo em Nova York, o Ibovespa
recuou 0,97%, aos 55.950 mil
pontos, pressionadopela queda
nas ações da Vale (0,70%) e pela
perspectiva de aumento da Se-
lic. Pela manhã, refletindo o
mercado externo, o Ibovespa
chegou a subir 1,29%. Já o dólar
comercial fechou em queda de
0,35%, a R$ 1,965.
A expectativa da chegada de

concorrentes estrangeiros para
oferecer serviço de bolsa de va-
lores no país levou a BM&FBo-
vespa, que opera hoje sozinha,
a anunciar ontem redução de
28,5% na tarifa de negociação
de ações no mercado à vista. A
empresa prometeu também
cortar custos para omercadode
derivativos e contratos futuros
ainda neste ano. A nova tarifa,
de 0,005% do valor da negocia-
ção, contra 0,007% hoje, entra
em vigor em abril.
— A Bolsa está se preparando

não só para ser mais eficiente
mas tambémpara ser umanova
Bolsa. A concorrência virá, não
temos dúvida — disse Edemir
Pinto, presidente-executivo da
BM&FBovespa.
Edemir Pinto espera que o

preço menor ajude a aumentar
o volume de negócios. Mas, se
isso não acontecer, ele calcula
que a receita anual será reduzi-
da em até R$ 20 milhões. (João
SorimaNeto eRoberta Scrivano,
com agências internacionais) l
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| Seu IR |

Além de trabalhar com
carteira assinada, recebo
aluguel de um imóvel. Em
qual campo devo declarar
esse rendimento?
MARCELO LANZANA_

aOs aluguéis recebidos de pessoa
física são tributados na forma de
carnê-leão e informados na ficha
"Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pesssoas
Fisicas/Exterior".

Como declarar a
indenização de perda
total de um veículo?
GERALDO MIANA_

aO valor recebido da seguradora
será informado na ficha
"Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, na linha 24.

Gostaria de saber se
despesa com pilates pode
ser deduzida do Imposto
de Renda.
GLEIDSON MESQUITA_

aOs serviços de pilates pagos
para academia não são
considerados despesa médica. O
que é aceito é o pagamento feito
a fisioterapeuta ou terapeuta
ocupacional reconhecido.

Casei em 20-10-2012 e
meumarido é isento de
declarar IR. Posso
declará-lo como meu
dependente?
ELAINE OLIVEIRA_

aVocê poderá fazer a declaração
em conjunto e considerar seu
marido como dependente. Informe
na ficha "Dependentes" e, caso
tenha rendimentos, informe-os.

As dúvidas dos leitores devem ser en-
viadas, até 24 de abril, pelo site
www.oglobo.globo.com/economia/
ir-2013. As respostas estão a cargo da
consultoria IOB Folhamatic. O GLOBO e
a IOB Folhamatic se reservam o direito
de selecionar as perguntas que serão
respondidas e publicadas no site e no
jornal.

MAIS DE 40 ANOS DE
PARCERIAS COMOS
NOSSOS CLIENTES NO
BRASIL E NOMUNDO.

AGORACOMNOVO
ENDEREÇOEMSÃOPAULO.
AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 mar. 2013, Economia, p. 25.




