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“Viver é enfrentar 
um problema  
atrás do outro.
O modo como 
você o encara 
é que faz a 
diferença”.
Benjamin Franklin (1706/1790)
Político estadunidense
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A taxa de desemprego no 
país fi cou em 12,4% no 
trimestre encerrado em 

fevereiro deste ano, segundo 
dados divulgados na sexta-
-feira (29) pelo IBGE, no Rio 
de Janeiro. O percentual é 
maior que o do trimestre 
anterior (encerrado em no-
vembro de 2018), que havia 
sido de 11,6%, mas menor 
que o resultado do trimestre 
encerrado em fevereiro do ano 
passado (12,6%). A população 
desocupada no país era de 
13,1 milhões em fevereiro, 
um crescimento de 7,3% na 
comparação com novembro. 
Na comparação com fevereiro 
de 2018, houve estabilidade.

O total de ocupados fi cou 

A população desocupada 
no país era de 13,1 milhões 
em fevereiro, diz IBGE

em 92,1 milhões em fevereiro, 
uma queda de 1,1% (menos 
1,06 milhão de pessoas) em 
relação a novembro, mas uma 
alta de 1,1% na comparação 
com fevereiro do ano passado. 
O número de empregados com 
carteira assinada (sem contar 
trabalhadores domésticos) foi 
de 33 milhões de pessoas em 
fevereiro, fi cando estável em 
ambas as comparações. Já o 
número de empregados sem 
carteira assinada (11,1 milhões) 
caiu 4,8% na comparação com 
novembro (menos 561 mil 
pessoas) e subiu 3,4% (mais 
367 mil pessoas) comparado a 
fevereiro.

A população fora da força 
de trabalho, ou seja, que não 

está nem trabalhando nem 
procurando emprego, chegou 
a 65,7 milhões, um recorde na 
série histórica. O número é 0,9% 
maior (mais 595 mil pessoas) do 
que novembro e 1,2% superior 
(mais 754 mil pessoas) do que 
fevereiro daquele ano. A po-
pulação subutilizada (ou seja, 
que está desempregada, que 
trabalha menos do que poderia, 
que não procurou emprego, mas 
estava disponível para trabalhar 
ou que procurou emprego, mas 
não estava disponível para a 
vaga) chegou a 27,9 milhões de 
pessoas em fevereiro deste ano.

O número também é recorde 
na série histórica, 3,3% maior 
(mais 901 mil pessoas) em re-
lação a novembro e 2,9% maior 

(mais 795 mil pessoas) do que 
em fevereiro de 2018. A taxa de 
subutilização da força de traba-
lho chegou a 24,6%, superior 
aos 23,9% de novembro e aos 
24,2% de fevereiro de 2018. O 

total de pessoas desalentadas 
(ou seja, aquelas que desistiram 
de procurar emprego) chegou 
a 4,9 milhões, outro recorde da 
série histórica. O percentual de 
desalentados chegou a 4,4%.

O rendimento médio real 
habitual do trabalhador (R$ 
2.285) cresceu 1,6% frente ao 
trimestre anterior e fi cou estável 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior (ABr).

O número de empregados com carteira assinada foi de 33 milhões

de pessoas em fevereiro.

A Caixa registrou lucro re-
corrente recorde de R$ 12,7 bi-
lhões em 2018, um crescimento 
de 40% em relação a 2017. O 
lucro recorrente desconsidera 
efeitos extraordinários. Esse 
resultado é fruto direto de 
medidas realizadas ao longo do 
ano passado, como a melhoria 
da efi ciência operacional e o 
aumento de receitas, especial-
mente o resultado da interme-
diação fi nanceira e a prestação 
de serviços.

Com mais de 93 milhões de 
clientes e responsável por 37% 
da poupança nacional e 69% do 
mercado habitacional, a Caixa 
ressaltou, em comunicado, seu 
papel como principal agente de 
políticas públicas do governo 
federal. O saldo da carteira de 
crédito habitacional cresceu 
3% em 12 meses, totalizando 
R$ 444,7 bilhões. Desse total, 
R$ 265,2 bilhões foram conce-
didos com recursos do FGTS e 
R$ 179,4 bilhões com recursos 
da poupança.

O presidente do STF, Dias 
ToffoIi, defendeu na sexta-feira 
(29) a simplifi cação da reforma 
tributária e a retirada de temas 
relacionados à tributação da 
Constituição Federal. Ele par-
ticipou de evento na Fundação 
Getulio Vargas (FGV) na capital 
paulista. “Se está na Consti-
tuição, vai parar na Justiça e 
vai parar no Supremo, vamos 
continuar com a judicialização. 
Toda reforma constitucional 
aumenta potencialmente os 
confl itos, porque coloca mais 
peso na Constituição”, afi rmou. 
“Se formos analisar, temos 
que diminuir a Constituição”, 
acrescentou.

Toffoli disse que se reuniu 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para pedir otimi-
zação da atuação do judiciário 
nesses assuntos. Segundo ele, 
há atualmente 1 trilhão de 
matérias relativas a questões 
tributárias pendentes no STF. 
“Como você explica isso para 
um investidor? Processos 
correndo há tantos anos e, às 
vezes, sem articulação. STJ 
decide de um jeito, cinco anos 
depois o STF decide de outro, 
na esquizofrenia. Mas se tudo 
vai parar no Supremo é signi-
fi cado do fracasso das outras 
instâncias”, disse.

Presidente do STF,

Dias ToffoIi.

O ministro da Cidadania, Os-
mar Terra, disse na sexta-feira 
(29), em São Paulo, sentir um 
clima favorável no Congresso 
para a aprovação da reforma 
da Previdência. “Eu tenho 
conversado com deputados e 
o clima é favorável”, disse o 
ministro, que participou, pela 
manhã, de um evento na Fiesp. 

“Apesar dos ruídos que exis-
tem, não tenho dúvida que a 
Previdência será aprovada. 
Porque ela é necessária, nós 
não temos saída. Nem os depu-
tados, nem os senadores, nem o 
governo tem saída. Nós temos 
que aprovar. Para o futuro do 
Brasil, até para o exercício da 
política responsável, não tem 
como não aprovar a reforma 
da Previdência”, disse.

“Eu acho que o presidente 
está delineando uma posição 
[que demonstra] não só a im-
portância da reforma, tanto que 
trouxe Paulo Guedes para ser 
ministro”, afi rmou. Terra disse 
ainda que o ministério estuda 
o estabelecimento de novas 
normas para a Lei Rouanet, 
que deverão ser anunciadas na 
próxima semana. 

“O que nós vamos fazer ago-
ra é ‘startar’ uma nova etapa 
da Lei Rouanet, ou da Lei de 
Incentivo à Cultura - como 

Ministro da Cidadania,

Osmar Terra.

O sistema de pagamento 
de boletos, conhecido por 
Nova Plataforma de Cobrança, 
criado pelos bancos, reduziu 
a necessidade de saques de 
dinheiro em espécie no total 
de R$ 5,1 bilhões, em seus 
três primeiros meses de fun-
cionamento. A informação é da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), ao acreditar que 
os investimentos de R$ 500 
milhões feito pelos bancos para 
criar a plataforma vai eliminar 
o equivalente a R$ 450 milhões 
em fraudes por ano.

A economia no uso de dinhei-
ro em espécie foi obtida com 
50 milhões de boletos que, no 
período de dezembro de 2018 a 
fevereiro deste ano, foram pagos 
em uma instituição fi nanceira 
diferente daquela em que foi 
emitido o boleto. O total é equi-
valente a 65% dos documentos 

A adulteração do código de barras nos boletos foi inviabilizada. E o 

sistema reduziu a necessidade de saques de dinheiro em espécie.

Wilson Dias/ABr
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Ginásio do Ibirapuera
O Governador João Doria apre-

sentou na sexta-feira (29) a mode-
lagem para a concessão do Com-
plexo Desportivo Constâncio Vaz 
Guimarães - Ginásio do Ibirapuera 
- para a iniciativa privada por 35 
anos e por investimento mínimo de 
R$ 220 milhões. O projeto prevê a 
construção de nova arena multiuso 
com capacidade de 20 mil lugares 
para eventos esportivos, musicais, 
culturais, religiosos e congressos.

O ex-presidente Michel Te-
mer, o ex-ministro Moreira 
Franco e mais sete pessoas 
foram denunciados na sexta-
-feira (29) pelo Ministério 
Público Federal (MPF) ao juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal no Rio. São 
acusados de crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro na 
Eletronuclear, levantados na 
Operação Descontaminação. 
Nas duas denúncias, o desvio 
calculado é de R$ 18 milhões 
das obras de Angra 3, além 
de pagamento de propina de
R$ 1,1 milhão.

Temer já é réu em processo 
por corrupção envolvendo 
a JBS. Se a Justiça Federal 
aceitar a nova denúncia, o 
ex-presidente também será 
réu em processo de origem 
na Operação Lava Jato. No 
Rio, procuradores partiram da 
delação do empresário José An-
tunes Sobrinho, da construtora 
Engevix. A força-tarefa cruzou 
as informações com e-mails do 
ex-presidente da Eletronucle-
ar, Othon Luiz Pinheiro, que 
também foi denunciado.

Os crimes envolvem a con-
tratação irregular da empresa 
fi nlandesa AF Consult Ltda, 
da Argeplan e da Engevix, 
para a execução de contrato 
de engenharia eletromecâni-
co, da usina nuclear de Angra 
3, apropriando-se de quase
R$ 11 milhões dos cofres públi-
cos. Os pagamentos ocorriam 
por meio de empresas como 
a Construbase Engenharia, 
que repassava valores para a 
PDA Projetos, pertencente ao 
coronel Lima, tendo como be-
nefi ciário fi nal o ex-presidente 
Temer.

“A peça é muito robusta e 
demonstra como era feito o 
esquema. Em um dos e-mails, 
o presidente da Eletronuclear 
pede ao coronel Lima a no-
meação de um diretor. O fato 
demonstra que quem mandava 
na empresa era o Temer, por 
meio do coronel Lima”, disse 
o procurador regional Eduardo 
El Hage, integrante da força-
-tarefa da Lava Jato no Rio. As 
defesas dos acusados negam 
envolvimento em atividades 
criminosas (ABr).

O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco.

Antonio Cruz/ABr

Novo sistema de boletos reduz 
circulação de R$ 5,1 bilhões em espécie

adulteração do código de bar-
ras nos boletos de pagamento, 
fraude mais frequente aplicada 
nos pagamentos com boletos, 
foi inviabilizada com a Nova 
Plataforma, que facilita a confe-
rência de dados de pagamento 
e alerta para inconsistências.

O cronograma de imple-
mentação da nova platafor-
ma de cobrança de boletos 
bancários está chegando ao 
fi m, mas clientes reclamam 
de não conseguirem fazer os 
pagamentos. Desde o último 
dia 26, os boletos com valor 
igual ou superior a R$ 400 
precisam estar registrados na 
nova plataforma para serem 
quitados. Pela expectativa da 
Febraban, em 22 de setembro 
o processo será concluído, com 
a inclusão dos boletos de cartão 
de crédito e de doações, entre 
outros (ABr).

pagos, nesse período, após a 
data de vencimento. Antes da 
Nova Plataforma, uma conta 
vencida só poderia ser quitada 
na própria instituição fi nanceira 
destinatária (emissora do bo-
leto), o que exigia o saque em 
dinheiro para pagamento.

A estimativa da Febraban é 
que, em 2019, 6,6 bilhões de bo-
letos sejam registrados na Nova 
Plataforma e mais de 25 bilhões 
de operações sejam realizadas, 
considerando o desempenho 
dos três primeiros meses de 
plena operação do sistema. A 

MPF denuncia Temer e 
Moreira por corrupção 

na Eletronuclear

‘Clima é favorável’ para 
aprovação de reforma

Retirada de questões 
‘tributárias’ da Constituição

O presidente do STF reforçou 
a necessidade de economia de 
tempo. “Nas últimas quatro 
semanas, como é público e 
notório, passamos muito tem-
po atuando para apaziguar as 
coisas. Parece que agora as 
coisas começam a andar”, disse. 
“Não temos tempo a perder”, 
completou. Citou um exemplo, 
no ano passado, quando o ex-
-ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, o procurou para tratar 
de decisão da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), que, na ocasião, tri-
plicou o valor do frete.

“Por que uma questão de 
frete vai parar no STF? E o 
Supremo tem que decidir se 
o valor vai ser este ou aquele, 
se está correto ou não. Isso é 
um fracasso das instituições 
brasileiras e tudo cai nos nossos 
ombros. Para o bem ou para o 
mal, nós somos responsabiliza-
dos”, disse Toffoli (ABr).

estamos chamando - que é 
a de estabelecer regras que 
democratizem, que facilitem o 
acesso dos artistas populares, 
dos novos talentos, das regiões 
do Brasil que não recebem 
praticamente nenhum centavo 
e que passarão a receber e que 
passarão a ter incentivo”, disse 
o ministro. Segundo ele, serão 
valorizados projetos de outras 
áreas do Brasil, além do eixo 
Rio-São Paulo”.

O ministro negou que os pro-
jetos referentes à lei estejam 
parados. “Não está parado. As 
coisas estão andando. Talvez 
não na velocidade que alguns 
desejam, mas as coisas estão 
andando” (ABr).

Caixa Econômica tem lucro 
recorde de R$ 12,7 bilhões

Até dezembro de 2018, foram 
contratados  R$ 62,5 bilhões no 
Programa Minha Casa Minha 
Vida, equivalente a 505.494 
novas unidades habitacionais. 
Dessas novas moradias, 21,1% 
foram destinadas à faixa 1 
do programa, para pessoas 
com renda mensal de até
R$ 1,8 mil. As operações de 
infraestrutura também obti-
veram um incremento de 2%, 
alcançando R$ 84,3 bilhões em 
dezembro de 2018.

As loterias Caixa arrecada-
ram R$ 13,9 bilhões em 2018, 
mantendo o mesmo patamar 
de 2017. Dentre os valores 
arrecadados, R$ 5,2 bilhões 
foram transferidos aos pro-
gramas sociais do governo 
federal nas áreas de seguri-
dade social, esporte, cultura, 
segurança pública, educação 
e saúde, o que corresponde 
a 37,4% do total. A poupança 
da Caixa mantém a liderança 
no mercado, com 37,4% de 
participação (ABr).


