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AgênciaNacionaldeTe-
lecomunicações (Ana-
tel) rejeitou, por unani-
midade, os pedidos de

impugnaçãodoeditaldonovoleilão
do 4G apresentados pelas quatro
maiores operadoras de comunica-
ções móveis do país, Claro, Oi, TIM
e Vivo, noticiou a Globo. O regula-
dor acrescenta que não foram só as
quatrooperadorasquecontestaram
o leilão, o pedido de impugnação foi
apresentado por um total de oito
empresas e associações.

As operadoras contestaram o
prazo estabelecido para que os ca-
naisdeTVdesocupemafaixade700
MHz e os prazos paraque as vence-

doras do leilão iniciemaexploração
do 4G. Também contestaram a au-
sência de limite para o valor que as
empresasvencedorasterãodepagar
para a limpeza da faixa e a legalida-
de da criação de uma entidade para

acompanharalimpezadafaixa,pre-
vistatambém no edital.

Onovoleilãodo4Gpretendear-
recadar,pelomenos,7,7milmilhões
de reais (2,5 mil milhões de euros)
que inclui o preço mínimo exigido
pelo governo para os 6 lotes, ou por
parte da faixa de 700 MHz, que se-
rão oferecidos aos interessados.

A Globo explica que a faixa que
vai ser leiloadaparao 4G é próxima
da usada pela TV digital, o que pro-
vocainterferências.

Aagênciavaireceberas propos-
tas das empresas interessadas em
participar do leilão no dia 23 de Se-
tembro. O leilão está marcado para
o próximo dia30.� ATP
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TELECOMUNICAÇÕES

Regulador brasileiro recusa
impugnação de leilão 4G
As quatro operadoras de telecomunicações brasileiras, incluindo a Oi,
tinham avançado com um pedido de impugnação do leilão para as
licenças de 4G na faixa dos 700 megahertz.

A Microsoft confirmou mais
2.100 dispensas de trabalhado-
res. O número integra o plano
anunciado em Julho de cortar
18 mil postos de trabalho, cerca
de 14% da força de trabalho da
empresa.

Segundo a BBC, 747 dessas
reduções vão dar-se na área de
Seattle, nos Estados Unidos.
O restante distribui-se pelas
operações à volta do mundo.
A maioria dos cortes, cerca de
13 mil, resulta da fusão da Mi-
crosoft com a Nokia. A opera-
ção foi fechada em Abril deste
ano, com um valor na ordem
dos 7,2 mil milhões de dólares

(5,2 mil milhões de euros).
Em Julho, o CEO SatyaNa-

della revelou que a gigante tec-
nológicapretende “simplificar”
aformacomoaempresafuncio-
na, rumo aumamaioragilidade
e rapidez.

Entre as metas, está uma
passagemdofocodaempresado
“software” para os serviços on-
line, aplicações e dispositivos.

De acordo com a BBC, os
corteslaboraisterãocustospara
a empresa na ordem dos 1,1 mil
milhõesdedólares(cercade856
milhões de euros). A medida
terá também impacto na admi-
nistração.� WL
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Microsoft confirma
eliminação de 2.100
postos de trabalho

2,5
RECEITA DO LEILÃO 4G
Governo brasileiro quer
arrecadar um mínimo
de 2,5 mil milhões
de euros com leilão
do próximo dia 30.


