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Salvador, segunda-feira, 30 de dezembro 2019

BRASIL

Supremo tem reprovação
equivalente à do presidente
PESQUISA A avaliação do Supremo Tribunal Federal (STF)
só não é pior que a do Congresso Nacional. É o que
aponta a primeira pesquisa
do Datafolha que busca medir a percepção da população
em relação à Suprema Corte.
A atuação do STF é mal
avaliada por 39% de um total
de 2.948 pessoas ouvidas entre os dias 5 e 6 de dezembro
em 176 municípios de todas
as regiões do país. Significa
dizer que quatro em cada dez
brasileiros consideram ruim
ou péssima a atuação do Tribunal. A margem de erro é de
dois pontos porcentuais para
mais ou para menos.
A reprovação do STF só não
é maior que a do Congresso,
que recebe indicações de ruim
ou péssimo por 45% dos entrevistados. A reprovação do
STF é equivalente à do presidente Jair Bolsonaro, cuja
gestão é mal avaliada por 36%
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DATAFOLHA

39

desaprovam a atuação do
STF, de acordo com o
Datafolha

1

em cada dez brasileiros
consideram ruim ou
péssima a atuação do
Tribunal

19

dos entrevistados
classificam a atuação do
STF como ótima ou boa

da população, considerando a
margem de erro da pesquisa.
O Datafolha chama a
atenção para o fato de a taxa
dos que o reprovam a Suprema Corte Brasileira ser o dobro da dos que aprovam. Os
que classificam a atuação do
STF como ótima ou boa representam 19% dos entrevistados pelo Datafolha.
“Dado o ineditismo da pesquisa, não é possível dizer se a
reprovação do STF aumentou
ou diminuiu em certo período, mas é possível compará-lo ao Executivo e ao Legislativo”, apontou o Datafolha.
De acordo com o diretor de
pesquisas do Instituto, Alessandro Janoni, nos últimos
anos as três esferas de poder
federal têm se revezado no
protagonismo do cenário político brasileiro. E o plenário
do Supremo esteve no foco
das atenções em diversas
ocasiões ao longo de 2019.

Bolsonaro pede que
Congresso amplie posse
e porte de armas
REGISTRO O presidente Jair Bolsonaro pediu,
ontem, que o Congresso Nacional aprove a
ampliação da posse e do porte de armas no
país. Em postagem no seu perfil na rede social Twitter, ele relacionou o crescimento no
registro de armas de fogo à diminuição do
número de mortes.
“Registro de armas de fogo cresceu 50%
no corrente ano, levando-se em conta o
mesmo período de 2018. Segundo ‘especialistas’, o número de mortes deveria aumentar no Brasil, mas na prática caiu 22%. Dependo do Parlamento para ampliar o direito à
posse/porte para mais cidadãos”, escreveu o
presidente Bolsonaro.

Dependo
do Parlamento para
ampliar o
direito à
posse/porte
para mais
cidadãos
Jair
Bolsonaro
Presidente da
República

84,2 MI

de reais em bens foram bloqueados pelo
Departamento Geral do Combate à Corrupção, ao
Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia
Civil do Rio. O montante pode ter sido obtido
ilicitamente por acusados de crimes. Desse total,
R$ 25 milhões são oriundos da milícia.

VARIEDADES

Morre atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando
PERDA A atriz Hilda Rebello
morreu, ontem, aos 95 anos.
A informação foi divulgada
pelo perfil oficial do filho,
ator e diretor de TV Jorge
Fernando, que morreu há
dois meses.
“Gostaríamos de informar
que nossa amada e doce atriz
Hilda Rebello, vózinha, mãe,
avó, bisa e amiga de todos
faleceu hoje! Descanse em
paz matriarca dos Rebellos.
Corre ‘pros’ braços do seu filho querido Jorge Fernando”, disse a nota publicada
nas redes sociais.

A artista estava internada
com quadro de infecção respiratória no CTI do Hospital
Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. “Desde da partida do
seu filho Jorge Fernando tem
sido difícil se manter forte e
agora, aos 95 anos, precisa
reverter um quadro complicado de infecção respiratória”, dizia uma mensagem
postada no dia 22 de dezembro no mesmo perfil da rede
social.
O ator e diretor Jorge Fernando morreu, aos 64 anos,
em outubro deste ano, no

Rio de Janeiro. Ele foi internado no Hospital CopaStar,
em Copacabana, após ter um
aneurisma. Segundo o hospital, a causa da morte foi
uma parada cardíaca em decorrência de “uma dissecção
de aorta completa”.
Segundo informações do
G1, o velório da atriz Hilda
Rebello está marcado para
amanhã, a partir das 10h,
no crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária. A cerimônia de cremação está marcada para as
15h30.

ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO

Descanse em paz
matriarca dos Rebellos.
Corre ‘pros’ braços do seu
filho querido Jorge
Fernando Perfil oficial do
diretor nas redes sociais
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EX-GOLEIRO DA
CHAPECOENSE
VENCE POPSTAR
MÚSICA O ex-goleiro da
Chapecoense Jakson Follmann venceu, ontem, o programa Popstar. Sobrevivente
da tragédia aérea com o time,
ele ganhou R$ 250 mil após
concorrer com Eriberto
Leão, Yara Charry, Helga Nemetik, Totia Meireles e Danilo Vieira.
Na rodada final, Follmann
cantou Evidências, clássico
de Chitãozinho e Xororó.
Helga escolheu Unbreak My
Heart, de Toni Braxton, e
acabou em segundo lugar.
Além do clássico sertanejo, o
ex-jogador também cantou
Propaganda, de Jorge e Mateus, e Tocando em Frente,
de Almir Sater.
“Para mim sempre foi um
grande desafio, desde o começo do programa, subir ao
palco. Acho que meu maior
adversário era eu mesmo”,
disse ele, emocionado.
DIVULGAÇÃO/TV GLOBO
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Follmann faturou R$ 250 mil

