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“O erro é uma coisa 
positiva, porque, 
por ele, chega-se a 
descobrir a verdade“.
Fiódor Dostoiévski (1821/1881)
Escritor russo
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Jair Bolsonaro tem 57,5% 
de aprovação, mostra 
pesquisa CNT/MDA
Pesquisa da Confedera-

ção Nacional do Trans-
porte (CNT) em par-

ceria com o Instituto MDA, 
divulgada ontem (26), indica 
que a avaliação pessoal do 
presidente Jair Bolsonaro 
conta com 57,5% de aprova-
ção, 28,2% de desaprovação e 
14,3% dos entrevistados não 
souberam opinar. 82,7% dos 
entrevistados declararam ter 
votado para presidente no 
pleito de 2018. Desses, 70,4% 
estão satisfeitos com o voto; 
15,9% estão muito satisfeitos; 
e 7,6% estão arrependidos.

Dos 2.002 entrevistados, 
38,9% consideram positivo 
o governo federal e 19% o 

melhorou. Para 19,4%, que 
está igual e 14,5% afi rmam que 
houve piora. Dos entrevistados, 
53,3% confi am que a segurança 
pública terá melhoras, 17,5% 
dizem que vai piorar e 26,3% 
acreditam que vai fi car igual. 
Para 51,3% a emprego vai 
melhorar, 17,2% afi rmam que 
vai piorar e 28,7% acreditam 
que fi cará como está. Segun-
do 33,8% dos entrevistados, 
a renda mensal vai aumentar. 
Para 9,6% , vai diminuir e 51,2% 
dizem que vai fi car igual. 

Dos 2.002 ouvidos, 41,7% 
acreditam que haverá melho-
ra no atendimento à saúde, 
19,2% acreditam que vai pio-
rar e 36% não vê mudanças. 

55,4% dos brasileiros avaliam que o governo Bolsonaro melhorou em relação ao de Temer.

Para 24,3%, está igual, enquanto 8,7% acham que piorou.

Para 47,2%, a educação vai 
melhorar, 15,6% afi rmam que 
vai piorar e 34,8% confi am que 
se manterá como está. Para 
62,2% dos entrevistados, foi 
positiva a reestruturação de 
ministérios e órgãos federais, 
21,3% desaprovam. A elevação 
do salário mínimo para R$ 998 

contou com 29,5% aprovação e 
66,9% de desaprovação.

O decreto que fl exibiliza a 
posse de armas conta com 
42,9% de aprovação e 52,6% 
de rejeição. A discussão sobre 
a reforma da Previdência tem 
43,4% de aprovação e 45,6% 
desaprovação. O pacote anti-

crime tem 62% de avaliação 
positiva e 18,8% de desapro-
vação. Foram ouvidas 2.002 
pessoas em 137 municípios 
nas cinco regiões do país, de 
21 a 23 de fevereiro. A mar-
gem de erro é de 2,2 pontos 
percentuais com 95% de nível 
de confi ança (ABr).

avaliam como ruim. Para 29%, 
a gestão é considerada regular 
e 13,1% não souberam respon-
der. Os desafi os considerados 
prioritários são: aperfeiçoar os 
sistemas de saúde, segurança, 
educação, além de combater 
a corrupção, gerar emprego e 
incrementar a economia. Na 
comparação com seus ante-
cessores, 55,4% dos brasileiros 
avaliam que o governo Bolso-
naro melhorou em relação à 
gestão de Michel Temer. Para 
24,3%, está igual, enquanto 
8,7% dos entrevistados defen-
deram que piorou. 

No comparativo com o gover-
no de Dilma Rousseff, 55,9% 
avaliam que a gestão atual 

Confi ança da Indústria 
O Índice de Confi ança da Indús-

tria, medido pela FGV, subiu 0,8 
ponto de janeiro para fevereiro e 
chegou a 99 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. Esse é o maior 
nível do indicador desde agosto do 
ano passado. Segundo a FGV, essa 
segunda alta do ano da confi ança 
do empresário da indústria mostra 
que o índice se aproxima dos 100 
pontos e indica que o setor começa 
a se afastar do fraco desempenho 
do segundo semestre de 2018.

A parceria entre a Embraer e 
a Boeing foi aprovada por 96,8% 
dos votos válidos dos acionis-
tas da fabricante brasileira, na 
assembleia extraordinária rea-
lizada ontem (26). Os acionistas 
aprovaram a proposta que 
estabelecerá uma joint venture 
composta pelas operações de 
aeronaves comerciais e servi-
ços relacionados da Embraer. 
A Boeing deterá 80% da nova 
empresa e a Embraer os 20% 
restantes.

A transação avalia 100% das 
operações de aeronaves comer-
ciais da empresa em US$ 5,26 
bilhões e contempla um valor 
de US$ 4,2 bilhões pela parti-
cipação de 80% da Boeing na 
joint venture. Os acionistas da 
Embraer também aprovaram 
a criação de uma joint venture 
para promover e desenvolver 
novos mercados para o avião 
multimissão KC-390. Sob os 
termos da parceria proposta, a 
Embraer deterá 51% das ações 

da joint venture. 
“Essa importante parceria 

posicionará as duas empresas 
para oferecer uma proposta 
de valor mais robusta a nossos 
clientes e investidores, além 
criar mais oportunidades para 
nossos empregados. Nosso 
acordo criará benefícios mútu-
os e aumentará a competitivi-
dade tanto da Embraer quanto 
da Boeing”, disse o presidente e 
CEO da Embraer, Paulo Cesar 
de Souza e Silva.

A Embraer informou, por 
meio de nota, que os negócios 
de defesa e jatos executivos 
e as operações de serviços da 
empresa associados a esses 
produtos permanecerão como 
uma empresa independente e 
de capital aberto. “Uma série 
de acordos com foco na cadeia 
de suprimentos, engenharia e 
instalações garantirá benefícios 
mútuos e maior competitividade 
entre a Boeing, a joint venture 
e a Embraer”, diz a nota (ABr).

A transação avalia 100% das operações de aeronaves comerciais 

da empresa em US$ 5,26 bilhões.

A taxa de desemprego na 
região metropolitana de São 
Paulo manteve-se estável, ao 
passar de 15,1%, em dezem-
bro de 2018, para 15,3%, em 
janeiro de 2019, segundo a 
pesquisa da Fundação Se-
ade e do Dieese. O número 
estimado de desempregados 
foi 1.699 mil pessoas, 18 mil 
a mais que no mês anterior. 
Segundo os dados, esse nú-
mero se deve ao fechamento 
de 48 mil postos de trabalho 
(-0,5%), número maios do 
que a redução da População 
Economicamente Ativa, que 
registrou 30 mil pessoas dei-
xando o mercado de trabalho 
da região (-0,3%).

Em janeiro o nível de ocupa-
ção caiu -0,5% e o contingente 
de ocupados foi estimado em 
9.403 mil pessoas, resultado 
atribuído a  reduções no 
Comércio e reparação de 
veículos automotores e mo-
tocicletas (-37 mil postos de 
trabalho, ou -2,2%), na Cons-
trução (-31 mil, ou -5,2%) 
e, em menor medida, na 

José Cruz/ABr

Antonio Milena/ABr

O ministro da Educação, 
Ricardo Vélez, defendeu ontem 
(26), em audiência pública no 
Senado, aumentar o número de 
estudantes nas salas de aula das 
universidades públicas. Tam-
bém disse ser favorável às cotas 
“enquanto não for resolvida a 
questão do ensino básico de 
qualidade para todos”. Segundo 
os dados do último Censo da 
Educação Superior, de 2017, 
há, em média, quase 30 estu-
dantes para cada professor, no 
setor privado. Nas instituições 
públicas, essa relação é de 12 
estudantes por professor.

“Poderíamos utilizar a exce-
lente qualidade acadêmica das 
nossas universidades públicas 
colocando mais alunos em sala 
de aula, aumentando as vagas 
no setor público”, defendeu. De 
acordo com o Censo, a maior 
parte das matrículas do ensino 
superior está em instituições pri-
vadas. Dos cerca de 8,3 milhões, 
aproximadamente 2 milhões 
estão em instituições públicas. O 
ministro descartou, no entanto, a 
privatização dessas instituições. 
“Universidade pública não deve 
ser privatizada. Mas, por ser 
pública, precisa ser gerida com 
responsabilidade”, disse. 

Vélez também defendeu as 

Ministro da Educação, 

Ricardo Vélez.

O número de casos prováveis 
de dengue registrados no Brasil 
em janeiro  mais que dobrou em 
comparação ao mesmo perío-
do de 2018. De acordo com o 
Ministério da Saúde, até o dia 
2 de fevereiro, o aumento era 
de 149%, passando de 21.992 
para 54.777 casos prováveis – 
uma incidência de 26,3 casos 
por 100 mil habitantes. Foram 
registradas cinco mortes pro-
vocadas pela doença, sendo 
uma no Tocantins, uma em São 
Paulo, duas em Goiás e uma no 
DF. Em 2018, foram notifi cados 
23 óbitos por dengue.

De acordo com o boletim, 
a região Sudeste concentra 
60% (32.821) do total de casos 
registrados no país em 2019. 
Em seguida estão as regiões 
Centro-Oeste, com 10.827 
casos de dengue; Norte, com 
5.224 casos; Nordeste, com 
4.105 casos e Sul, com 1.800 
casos. Em relação à incidência, 
que considera a proporção de 
casos com o número de habi-
tantes, Centro-Oeste e Sudeste 
apresentam os maiores dados: 
67,3 casos por 100 mil habi-
tantes e 37,4 casos por 100 mil 
habitantes, respectivamente.

Quando comparados os da-

Mosquito Aedes aegypti

O ex-governador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral admitiu 
ontem (26), pela primeira vez 
ofi cialmente, o recebimento 
de propina ao longo de sua 
carreira política. Ele prestou 
depoimento perante o juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal. Perguntado por 
Bretas por que havia mudado 
de ideia, Cabral respondeu que 
a decisão foi fruto de refl exões 
feitas durante todo o tempo 
em que está preso. “Em nome 
da minha família e da história, 
resolvi falar a verdade”.

Em seguida, Bretas pergun-
tou sobre a Operação Fatura 
Exposta, que investigou o pa-
gamento de propinas na área da 
saúde, quando o médico Sergio 
Côrtes foi secretário estadual 
de Saúde de 2007 a 2013, no 
governo de Cabral. “Antes de 
assumir, eu fi z a primeira ação 
grave para um chefe de Esta-
do. Apresentei o [empresário] 
Arthur Soares. Ele havia me 

Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso 

desde 2016.
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Ex-governador do Rio, Cabral assume 
recebimento de propinas em depoimento

de Pezão ao governo do estado 
custou R$ 400 milhões. Ao ser 
lembrado por Bretas de que, 
anteriormente, tinha negado 
esses fatos, Cabral declarou 
que havia faltado com a verda-
de: “Eu peço desculpas, porque 
eu menti.”

Questionado por Bretas 
por que ele sempre havia dito 
que o dinheiro de propina era 
caixa 2, Cabral respondeu que 
era difícil admitir, dizer que 
havia roubado. “Dói muito. 
Hoje não me dói mais”. Sobre 
a participação de sua esposa, 
a advogada Adriana Ancelmo, 
no esquema de pagamento de 
propina, o ex-governador ne-
gou”.  A mudança de postura 
de Cabral refl ete a troca dos 
responsáveis por sua defesa, 
que era feita pelo advogado 
Rodrigo Roca, substituído por 
Marcio Delambert, com objeti-
vo de diminuir o total das penas 
impostas a ele, que já chega a 
200 anos de prisão (ABr).

ajudado em campanhas em 
caixa 2. Eu disse ao Côrtes que 
íamos combinar uma propina: 
‘3% para mim e 2% para você’. 
O Côrtes se sentiu muito à 
vontade para me apresentar 
o Miguel Iskin [empresário da 
área de equipamentos médi-
cos, também condenado por 
corrupção].”

O juiz Marcelo Bretas pediu 
a Cabral que detalhasse como 
funcionava o grupo político 

em sua administração, e o 
ex- governador citou ainda o 
então vice-governador e secre-
tário de Obras, Luiz Fernando 
Pezão, entre os que recebiam 
propinas. “Para o Pezão, eram 
cerca de R$ 150 mil por mês. 
O Eduardo Paes, como meu se-
cretário de Esportes, jamais re-
cebeu benefícios. Mas recebeu 
doações do Iskin e do Arthur 
Soares para sua campanha”. 
Segundo Cabral, a campanha 

Embraer: acionistas aprovam 
parceria com a Boeing

Ministro defende mais 
alunos nas universidades

cotas nas universidades. “É 
importante que todos tenham 
acesso a universidade em pé de 
igualdade. E aí está nossa dívida 
social. Temos cotas. Defendo as 
cotas enquanto não for resolvida 
a questão de ensino básico de 
qualidade para todos”. Vélez 
voltou a defender a melhora da 
educação básica, que vai do en-
sino infantil até o ensino médio, 
como forma de melhorar a qua-
lidade da educação brasileira. 

Ao menos três parlamentares 
questionaram o ministro em re-
lação à mensagem enviada pelo 
MEC a escolas com uma carta 
para ser lida aos estudantes. 
Os principais pontos criticados 
foram o pedido para gravar 
estudantes e o uso do slogan 
de campanha do presidente 
Jair Bolsonaro: “Brasil acima 
de tudo. Deus acima de todos”. 
O ministro reconheceu que 
errou em determinados pontos 
da mensagem. “O slogan de 
campanha foi um erro. Já tirei. 
Quanto à fi lmagem. Só será 
divulgada com a autorização da 
família”, disse. Vélez defendeu 
a prática de cantar o Hino Na-
cional: “É amor à pátria” (ABr).

Dengue: casos aumentaram 
149% em janeiro

dos entre 2018 e 2019, o Sul 
apresenta o maior índice de 
crescimento de casos, 597,7%, 
passando de 258 para 1.800 
casos prováveis. O Sudeste teve 
aumento de 472,6%, saindo de 
5.732 para 32.821 casos. O Norte 
tem índice de 233%, saindo de 
1.569 para 5.224 casos. E o Nor-
deste registra crescimento de 
37,6%, passando de 2.983 para 
4.105 casos. O Centro-Oeste, 
segundo o balanço, é a única 
região do país que apresentou 
redução nos números, de 5,4%, 
saindo de 11.450 para 10.827 
casos prováveis de dengue.

O levantamento mostra que 
dois estados registraram au-
mento de mais de 1.000% no 
número de casos de dengue:   
Tocantins e São Paulo (ABr).

Taxa de desemprego fi ca 
estável na Grande SP

Indústria de Transformação 
(-7 mil, ou -0,5%), enquanto 
houve aumento nos Serviços 
(28 mil, ou 0,5%).

A pesquisa mostrou que o 
número de assalariados na 
região metropolitana de São 
Paulo teve queda de -0,2%, 
devido às elevações no setor 
privado (0,6%) e reduções no 
setor público (-7,2%). No setor 
privado, o assalariamento com 
Carteira de Trabalho assinada 
aumentou (1,0%), enquan-
to diminuiu o sem carteira 
(-1,7%). Houve, ainda, eleva-
ção da ocupação entre os au-
tônomos (0,7%) e diminuição 
entre empregados domésticos 
(-2,0%) e os classifi cados nas 
demais posições (-5,1%)

De acordo com a pesquisa, 
entre dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019, o rendimento 
médio real dos ocupados fi cou 
estável em -0,1%, equivalendo 
a R$ 2.055,00 na região me-
tropolitana de São Paulo. O 
rendimento dos assalariados 
diminuiu -0,7% passando a 
valer R$ 2.127,00 (ABr).


