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Embraer entrega 30 jatos no 
terceiro trimestre de 2021
A Embraer entregou um total de 30 jatos no terceiro trimestre de 2021, sendo nove aero-
naves comerciais e 21 executivas (14 leves e sete grandes). Até o final do mês de setembro, 
a carteira de pedidos firmes da empresa totalizava $16.8 bilhões de dólares.  Durante o 
terceiro trimestre deste ano, no segmento de aviação executiva, a Embraer entregou seu 
jato executivo de número 1.500. A aeronave em questão é um Phenom 300E, que é o jato 
leve mais vendido por nove anos consecutivos. Ele foi entregue à Haute Aviation, empresa 
suíça que atua nos segmentos de fretamento, corretagem e gerenciamento de aeronaves. 
Já no segmento de aviação comercial, a Embraer anunciou a venda de 16 novos jatos E175 
para a SkyWest Inc, somando aos 71 jatos do modelo que a companhia americana já opera. 
A aeronave E175 voará para a Delta Airlines, sob um Contrato de Compra de Capacidade 
(CPA). O valor do contrato, que está incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro 
trimestre, é de US$ 798,4 milhões, com base no preço de lista. g

Empregada doméstica resgatada de trabalho 
escravo em São José é indenizada em R$ 300 mil
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Após ataque de deputado ao papa e arcebispo 
de Aparecida, CNBB cobra reparação jurídica

Uma subestação de transmissão elétrica da Isa Cteep – transmissora de energia – foi ins-
talada em Lorena, perto da Estrada Municipal do Pedroso. A cerimônia de inauguração foi 
realizada no dia 19 de outubro com a participação do prefeito Sylvio Ballerini (PSDB), re-
presentantes da empresa nacional e da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A su-
bestação integra a Interligação Elétrica Itapura e conta com banco de autotransformadores 
com capacidade de 1.200 MVA (megavoltampère), o que abasteceria, por exemplo, duas 
cidades do porte de São José dos Campos. Segundo a Prefeitura de Lorena, além de duplicar 
o abastecimento de energia elétrica, o projeto propõe a descarbonização da matriz energéti-
ca, o que traz sustentabilidade ao sistema. Também pela sustentabilidade, os cabos de cobre 
foram substituídos pelos de fibra ótica. As salas de comando também foram estruturadas 
de modo a reduzir os impactos ambientais e aumentando a segurança aos colaboradores. g

Subestação de transmissão elétrica instalada em Lorena deve 
duplicar abastecimento na RMVale

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou no dia 17 de outubro uma Carta 
Aberta ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado es-
tadual Carlão Pignatari (PSDB). Uma versão da carta deve ser entregue em mãos. No documen-
to, a CNBB rejeita “fortemente as abomináveis agressões” proferidas na tribuna da Alesp pelo 
deputado estadual Frederico D’Ávila (PSL) no dia 14 deste mês, data em que o órgão celebrou 
69 anos de presença no Brasil. O político, diz a carta, agiu com ódio descontrolado e desferiu 
ataques ao Santo Padre o Papa Francisco, à própria CNBB e ao arcebispo de Aparecida, dom Or-
lando Brandes. Com esta atitude, o deputado “feriu e comprometeu a missão parlamentar”. O 
documento fala em reparação jurídica “pelo bem da democracia brasileira”. “As ofensas e acu-
sações proferidas pelo parlamentar - protagonista desse lastimável espetáculo - serão objeto 
de sua interpelação para que sejam esclarecidas e provadas nas instâncias que salvaguardam 
a verdade e o bem - de modo exigente nos termos da Lei”, diz trecho da carta. g

Uma empregada doméstica resgatada após ser submetida a condições de trabalho escravo em São José 
dos Campos no mês de junho receberá R$ 300 mil de indenização após acordo validado no dia 21 de 
outubro pela 3ª Vara do Trabalho. O acordo estabeleceu, dentro dos direitos individuais da mulher, de 46 
anos, que a quantia de R$ 200 mil será destinada para a compra de uma casa para a vítima, além de 80% 
do valor referente aos salários dos últimos cinco anos de trabalho, que corresponde a cerca de R$ 70 mil. 
A proposta foi constituída pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), em conjunto com o MPF (Ministério 
Público Federal) e a DPU (Defensoria Pública da União). Também foi estabelecido pela Justiça uma pensão 
no valor de um salário-mínimo à vítima pelo período de cinco anos, com o pagamento da contribuição 
facultativa ao INSS pelo mesmo período. Anteriormente, no momento do resgate, a empregada doméstica 
já havia recebido cerca de R$ 22 mil relativo ao pagamento da rescisão trabalhista. g


