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O número de transferências
de números entre operadoras de
telefonia fixa e móvel, a chamada
portabilidade numérica, alcançou a
marca de 3,13 milhões no primeiro
semestre. Os números, divulgados
pela ABR Telecom, referem-se às
transferências sem alteração do
número de identificação do usuário.
Desse total, 711,78 mil dizem respeito
a trocas de operadoras de telefonia
por solicitação de usuários de serviço
fixo e 2,42 milhões, 77%, para os do
serviço móvel.
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Casos de sarampo aumentam
no mundo todo, alerta
Organização Mundial da Saúde

R

sarampo no Amazonas, sendo
que 1.693 permanecem em
investigação. Já Roraima confirmou 200 casos da doença,
enquanto 179 continuam em
investigação.
Ainda segundo a pasta, casos isolados e relacionados à
importação foram identificados nos estados de São Paulo
(1), Rio Grande do Sul (6); e
Rondônia (1). Outros estados
têm casos suspeitos, mas que
ainda não foram confirmados.
Até o momento, o Rio de Janeiro informou oficialmente
18 casos suspeitos e dois casos
confirmados de sarampo.

O pico da doença foi registrado no mês de março, quando foram identificados 25.493 casos.
A vacinação contra o sarampo é essencial para evitar novos casos.

Embraer anuncia acordo para venda de
300 aeronaves, no valor de US$ 15 bilhões

Os anúncios foram feitos durante a Farnborough Air Show.

da Embraer, com cabine para
até 146 viajantes.
A Aérea Watanya Airways,
do Kuwait, será o cliente-lançador dessa nova família
de aeronaves (E2) no Oriente
Médio, com a assinatura para
10 aviões E195-E2 com mais
10 direitos de compra do
mesmo modelo. Já Hervetic
Airways, da Suíça, assinou
uma carta de intenção para
12 aeronaves E190-E2, com

de bloqueio de vacinação,
mesmo em casos suspeitos,
foram realizadas em todos
os estados”, diz o ministério.
Em 2016, o Brasil recebeu

Habilitação para
voto em trânsito

Obama: ‘medo e rancor’
dominam cenário político

Os eleitores que estarão fora
do domicílio eleitoral em outubro podem se cadastrar para
votar em trânsito até o dia 23
de agosto. O voto em trânsito
pode ocorrer no primeiro, no
segundo ou nos dois turnos,
nas capitais e nos municípios
com mais de 100 mil eleitores.
Os eleitores que estiverem fora
da unidade da federação de seu
domicílio eleitoral só podem
votar para presidente.
Em 2014, além das capitais,
foi possível votar em trânsito
também nas cidades com mais
de 200 mil eleitores. Foram
criadas 216 seções para voto
em trânsito, em 91 municípios.
Para se habilitar, o eleitor deve
comparecer em um cartório
eleitoral, apresentar um documento oficial com foto e indicar
o local em que pretende votar.
Só podem votar em trânsito as
pessoas em situação regular no
cadastro eleitoral (ABr).

Divulgação

Farnborough - A Embraer
anunciou ontem (17), vendas,
opções e cartas de intenção de
oito clientes para suas aeronaves. O potencial dos negócios é
para 300 aviões - avaliados em
US$ 15 bilhões - para serem entregues nos próximos anos. Os
anúncios foram feitos durante
a Farnborough Air Show, uma
das principais feiras de aviação
do mundo, que ocorre na cidade
de mesmo nome, a sudoeste de
Londres.
A fabricante brasileira detalhou que a companhia aérea
Republic assinou contrato para
100 aeronaves com opção para
adquirir mais 100. A Mauritânia
Airlines adquiriu dois E-175,
avaliados em US$ 93,8 milhões.
Já a Azul assinou uma carta de
intenção para 21 aeronaves
E195-E2, o maior avião da
família mais moderna de jatos

“O Ministério da Saúde
permanece acompanhando a
situação e prestando o apoio
necessário ao Estado. Cabe
esclarecer que as medidas

capacidade para até 114 pessoas, com direitos de compras
para mais 12, que podem ser
convertidos para E195-E2, um
modelo maior.
Além dessas vendas que
foram formalizadas durante a
Farnborough Air Show, a United anunciou na segunda-feira
(16), a compra de 25 aeronaves
E175, que foi celebrada oficialmente ontem, totalizando os
300 pedidos potenciais (AE).

Astrônomos encontram 12 Henrique Meirelles vê PIB de 3%
novas luas ao redor de Júpiter em 2019, caso vença eleição

O achado foi feito por astrônomos da Carnegie
Institution for Science.

São Paulo - Doze novas luas
foram descobertas orbitando
o planeta Júpiter, aumentando para 79 o total que circula
o gigante gasoso. É a maior
quantidade de luas em volta
de um planeta em todo o nosso Sistema Solar. Saturno, o
segundo colocado, tem 61. O
achado, anunciado na manhã
de ontem (17), foi feito por
astrônomos da Carnegie Institution for Science quando eles
procuravam por objetos mais
distantes no Sistema Solar,
além de Plutão, que pudessem
ser um planeta sólido.
“Calhou de Júpiter estar na
área do céu onde estavam os
nossos campos de pesquisa
por objetos extremamente
distantes e pudemos acidentalmente procurar por novas
luas”, contou Scott Sheppard,
líder da equipe, em comunicado
distribuído à imprensa. Uma

“Nenhum artista está
adiante do seu tempo.
Ele é o seu tempo;
o que acontece é
que os outros estão
atrasados no tempo”.
Martha Graham (1894/1991)
Coreógrafa estadunidense

das novas luas também chamou
a atenção por ter uma órbita que
os pesquisadores chamaram de
“excêntrica”, por desempenhar
um movimento diferente de todas as outras luas já observadas
ao redor do planeta.
Mais distante e inclinada,
leva cerca de 1 ano e meio
para orbitar Júpiter e o faz
na mesma direção da rotação
do planeta, “atravessando” o
caminho de um grupo de luas
mais exteriores que têm órbita
retrógrada - ou oposta da rotação de Júpiter. “É também a
menor lua conhecida de Júpiter,
com menos de um quilômetro
de diâmetro”, disse Sheppard.
Nessa situação instável, colisões frontais são muito mais
prováveis de ocorrer. Nove das
novas luas fazem parte desse
grupo externo mais distante.
Elas levam cerca de dois anos
para orbitar Júpiter (AE).

Rio - O pré-candidato à presidência da República pelo MDB,
Henrique Meirelles, minimizou
o fim da executiva estadual
do partido em Minas Gerais,
a poucos meses das eleições
Para ele, a vitória na convenção do MDB já está garantida.
“A margem que nós temos na
convenção é muito ampla, e não
será uma diferença de poucos
votos que vai ser decisiva”,
disse a jornalistas um pouco
antes de fazer uma palestra
para empresários associados
ao Lide no Copacabana Palace,
na zona sul do Rio.
Segundo ele, a vitória já
está garantida. “Já temos
mais de 450 votos assegurados na convenção”, explicou.
Negou que haja divergência
em relação à sua candidatura
dentro do partido, afirmando
que haver alguma diversidade
é até positivo, já que o MDB é
um partido amplo e nacional
e “a divergência só qualifica o
debate”, afirmou, dizendo que
vencerá com grande margem
a convenção do partido e também sairá vitorioso na eleição
presidencial.
Ele destacou o crescimento
das intenções de votos no seu
nome, e avaliou que a melhora
perante da opinião pública está
vindo antes do esperado. Para
ele, será apenas uma questão
de tempo para que os eleitores
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Obama atacou o que chamou
de política de “valentão”.

Na última segunda-feira (16),
Obama visitou a casa em que
seu pai vivera na cidade queniana de Kogelo. O líder norte-americano se encontrou com
o presidente do Quênia, Uhuru
Kenyatta, e o elogiou pelos
esforços para manter a paz no
país após casos de violência
registrados durante as eleições
de 2017 (ANSA).

Indústria paulista fechou 11,5
mil vagas de trabalho em junho

Pré-candidato à presidência
pelo MDB, Henrique Meirelles.

conheçam a sua história profissional e garantam a vitória nas
urnas. “Eu não tenho nenhum
tipo de acusação de processo,
minha carreira é transparente. Retiramos o País da maior
recessão da história”, disse o
ex-ministro da Fazenda.
Ele informou que já está
conversando com outros partidos para formar alianças, mas
não revelou quem seriam os
primeiros a serem anunciados,
e negou que o desempenho
da economia neste ano possa
prejudicar a sua candidatura.
“A economia não cresce porque
existe incerteza com alguns
candidatos, mas vamos ganhar
e o Brasil vai decolar, e vamos
ter crescimento acima de 3%
em 2019”, concluiu (AE).
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Sem citar o nome de Donald
Trump, o ex-presidente dos
Estados Unidos Barack Obama
classificou o cenário político
atual como cheio de “medo e
rancor”, que “avançam a um
ritmo que era inimaginável alguns anos atrás”. A declaração
foi dada durante o discurso de
Obama a jovens na comemoração dos 100 anos de nascimento
do líder anti-apartheid Nelson
Mandela, em Johanesburgo, na
África do Sul.
Obama também atacou o que
chamou de política de “valentão”, afirmando que aqueles
que chegam ao poder tentam
“minar as instituições que dão
sentido à democracia”. Ele
ainda destacou a “perda do
sentido de vergonha entre os
líderes políticos que são pegos
mentindo e, em resposta, apenas mentem novamente”. O ex-presidente disse, no entanto,
que não está sendo alarmista.
“Estou simplesmente observando os fatos”.
A viagem é a primeira do
ex-presidente à África desde
que ele deixou a Casa Branca.

da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o
certificado de eliminação
da circulação do vírus do
sarampo (ABr).
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2018 foram identificados em
países como Uganda e Nigéria, na África; Venezuela, nas
Américas; Iêmen, Emirados
Árabes Unidos, Síria, Sudão
e Paquistão, no Mediterrâneo
Oriental; Ucrânia, Sérvia,
Rússia e Romênia, na Europa;
Índia, Tailândia, Mianmar e Indonésia, no Sudeste Asiático; e
Filipinas e Malásia, no Sudeste
Asiático.
De acordo com o Ministério
da Saúde, o Brasil enfrenta pelo
menos dois surtos de sarampo
– em Roraima e no Amazonas.
Até o dia 27 de junho, foram
confirmados 265 casos de
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São Paulo - No segundo mês
consecutivo de cortes no quadro de funcionários, a indústria
paulista fechou 11,5 mil postos
de trabalho em junho, segundo
balanço divulgado ontem (17),
pela Fiesp. Apesar do resultado negativo do mês passado,
o setor encerrou o primeiro
semestre acumulando saldo
positivo de 17 mil vagas, uma
alta de 0,79%.
Desde 2011, o levantamento
mostra fechamento de vagas em
junho, mas dessa vez a queda foi
pior, comentou, em nota, o presidente em exercício da Fiesp,
José Ricardo Roriz Coelho.
“Algumas variáveis políticas e
econômicas estão influenciando
fortemente alguns setores importantes, como o alimentício,
por exemplo, que sofreu uma
forte perda de postos de trabalho”, afirma Roriz, referindo-se
ao fechamento de 2,9 mil vagas
nas fábricas de produtos alimentícios no mês passado.
Também houve cortes expressivos nas indústrias de
confecção de artigos do vestuário e acessórios (2,4 mil) e
de produtos de borracha e de
material plástico (1,2 mil). Dos
22 setores industriais monito-
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elatório divulgado pela
Organização Mundial
da Saúde (OMS) em
parceria com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) alerta para o
aumento de casos de sarampo no mundo. Os números
mostram que, nos quatro
primeiros meses deste ano,
foram registrados 79.329 casos da doença, contra 72.047
no mesmo período de 2017.
O pico da doença foi registrado no mês de março, quando foram identificados 25.493
casos. A maior parte dos casos
de sarampo registrados em

Presidente em exercício da
Fiesp, José Ricardo
Roriz Coelho.

rados pela pesquisa da Fiesp,
16 fecharam vagas em junho.
Apenas quatro contrataram
mais do que demitiram, sendo
a maior abertura de vagas registrada na indústria de bebidas.
Segundo Roriz, a indústria
precisa aproveitar o câmbio mais
competitivo para exportar. “É
importante saber que a situação
é difícil e que a recuperação vai
demorar. Com essa grande paralisação de maio e junho, decorrente
da greve dos caminhoneiros, é
preciso buscar alternativas para
que as empresas possam operar
com rentabilidade e voltar a gerar
emprego” (AE).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 9,82% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.
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