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Cultura. Terminam no dia 8 de julho as inscrições de propostas artísticas de todo o país para 
o Edital de Cultura Sesc-RJ Pulsar 2022/2023. A iniciativa quer fomentar e apoiar a produção 
artística e cultural em suas diversas manifestações, estimulando os processos artísticos.NACIONAL

“O cenário é muito positivo para o homem do campo”, disse o 
presidente do BB, Fausto de Andrade Ribeiro
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É
um drama humano inédito, até mes-
mo na ficção, o caso da criança de 
11 anos que, grávida de quase sete 
meses, foi submetida a cirurgia para 

morte e retirada do bebê, em Santa Catarina. 
A gestação, enquadrada na lei como abuso de 
vulnerável, é produto de relação com um me-
nino de 13 anos, legalmente inimputável. Mas 
a demora para se encontrar uma solução mul-
tiplicou o drama, arrastado até a 29ª semana 
de gravidez. E a criança no ventre, já formada, 
foi condenada inapelavelmente à morte.

Limite necessário
Em países mais liberais, o aborto é per-

mitido até um limite de gestação que varia 
de 15 a 20 semanas. Na 29ª, é tratado como 
assassinato.

Liberou geral
A Constituição brasileira proíbe o aborto, 

mas, há anos, decisão liminar dormitando na 
gaveta do STF descriminaliza sua prática no 
País.

Legislação omissa
A lei considera duplo homicídio o assassi-

nato de mulher grávida, o que está certo. Mas é 
omissa quando o bebê é assassinado no ventre.

Estado mandou mal
O Estado, que pela ação da juíza chegou a se-

questrar a grávida de 11 anos, também tem con-
tas a prestar. Todos se comportaram muito mal.

Pontas diferentes
Lula tem 53,3% no Nordeste, seu melhor re-

sultado, e Bolsonaro tem 25,3%. No Sul é o con-
trário: 42,7% do presidente a 26,9% do petista.

Disputa
No Centro-Oeste Bolsonaro tem 41,6% a 

32,8% do petista. No Norte Lula tem 43,1% a 
34,5% do atual presidente.

Maior eleitorado
O petista lidera no Sudeste, que responde 

por quase 50% do eleitorado, a corrida é a mais 
apertada: 40% contra 34,2% de Bolsonaro.

Todo cuidado é pouco
A 100 dias da eleição, o Datafolha diz que 

Lula tem 47% e Bolsonaro 28%. A revista Veja 
lembrou que em junho de 2018, mesmo Lula 
preso por corrupção, o empolgado Datafolha 

Lei proíbe, mas Brasil tolera aborto até aos 7 meses

O PODER SEM PUDOR

O “Manifesto dos Coronéis” pretendia 
derrubar João Goulart do Ministério do Tra-
balho, em 1951, no segundo governo de Ge-
túlio Vargas. O jornalista Murilo Melo Filho 
conseguiu ser recebido por Eurico Gaspar 
Dutra, que era avesso a entrevistas. Murilo 
quis saber, antes, sobre um roubo ocorrido 

na casa do ex-presidente. Dutra desconver-
sou: “Não foi nada demais. Ele pegou algu-
mas coisas e foi embora, só isso”. “Presidente 
o Sr. acha que os coronéis vão derrubar Jango 
do ministério?”, disparou Murilo, fazendo 
a pergunta que de fato interessava. “Olha, 
Murilo, é melhor falar do ladrão...”
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Temas de interesse

Lula lidera em três regiões
e Bolsonaro em duas
O petista Lula lidera em três 
regiões (Nordeste, Norte e 
Sudeste) e o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tem a maioria 
em duas regiões (Sul e Centro-
-Oeste), segundo estudo reali-
zado pela Potencial Inteligência 
para o site Diário do Poder, que 
realizou média ponderada das 
intenções de votos para presi-
dente, nos Estados, com base 
nas pesquisas mais recentes 
registradas no Tribunal Superior 
Eleitoral, divulgadas até dia 24.

dava 30% a 17% em favor do petista e depois 
apontaria o “favoritismo” de Haddad. Deu no 
que deu.

Pelo menos isso
Ainda falta mais de um mês para o início do 

horário eleitoral, no rádio e na TV. A boa notícia 
é que após começar, em 26 de agosto, só dura 30 
dias. A notícia ruim é que volta por outros 22 
dias, no segundo turno.

Cortina de fumaça
Marco Feliciano ironizou o destaque para a 

CPI do MEC maior que a da Petrobras. “Que-
rem me convencer que é mais importante inves-
tigar a venda do carro que o lucro multibilioná-
rio e indecente”, disse.

Falta o dever de casa
Dados da ANP mostram que a crise de com-

bustíveis não decorre só da situação mundial, 
mas da incompetência nacional. Em 2021, 25% 
do diesel usado no Brasil foi importado e, com o 
crescimento da economia e sem aumento da ca-
pacidade de refino, o percentual passou a 30%.

Maior da História
O Our World in Data já registra mais de 

12 bilhões de vacinas contra a covid aplicadas 
em todo o mundo, nos últimos 18 meses. A 
parcela de vacinados em países de baixa-ren-
da, entretanto, não chega a 18%.

Impacto nos meios
A rede social chinesa TikTok faturou cerca 

de US$4 bilhões (R$21 bilhões) com anun-
ciantes, em 2021. A expectativa é de triplicar 
esse valor para US$12 bilhões (R$63 bilhões) 
já em 2022.

Nem eles aguentam
Joe Kahn, novo editor executivo do New 

York Times, disse à revista Vanity Fair que os 
jornalistas deveriam dar “um passo para trás” 
em relação a falar mal, no Twitter, dos veícu-
los que os empregam.

Brasil em obras
A alta nas contratações do setor de cons-

trução civil deve ter o impacto na economia 
sentido em breve. Segundo especialistas, a 
construção é dos setores que mais gera em-
pregos indiretos e alavanca a economia.

Pensando bem...
...tem escândalos que vêm bem a tempo.

O Banco do Brasil (BB) é 
o principal financiador da 
agricultura e pecuária nacio-
nais, respondendo por mais 
de 50% do crédito rural do 
sistema financeiro. O volume 
da carteira de crédito agro do 
banco chegou a R$ 254,6 bi-
lhões no primeiro trimestre 
de 2022, um crescimento de 
28% em relação ao mesmo 
período da safra anterior. O 
presidente do BB, Fausto de 
Andrade Ribeiro, falou sobre 
este e outros assuntos em en-
trevista ao programa Brasil 
em Pauta, que foi ao ar ontem 
(26), na TV Brasil.

“Nós tínhamos uma ex-
pectativa de uma carteira 
em torno de R$ 250 bilhões 
até o final da safra, nós já su-
peramos esse valor: está em 
R$ 254 bilhões, posição em 
março, e crescendo. A posi-
ção até junho provavelmente 
deve ser um pouco maior do 
que isso. Em relação à safra 
21/22, a programação inicial 
era de R$ 145 bilhões, dos 
quais praticamente todo esse 
valor já foi empregado na sa-
fra agrícola 21/22 por parte 
do Banco do Brasil”, disse Ri-
beiro.

No que diz respeito à safra 
22/23, segundo o presidente 
do BB, o financiamento deve 
aumentar. “A gente vem con-
versando muito com o gover-
no federal, principalmente 
no Ministério da Agricultura 
e Ministério da Economia. 
Com a previsão do incre-
mento da nossa safra, pelo 
menos entre 20% a 30%, nós 
estamos falando aí entre R$ 
175 bilhões a R$ 190 bilhões 
que devem ser empregados 
pelo Banco do Brasil na sa-
fra 22/23”, disse. “O cenário 
é muito positivo para o ho-
mem do campo, o que a gen-

te precisa é fazer chegar esse 
dinheiro no tempo adequado 
porque a safra não espera”.

Emprego
Durante a entrevista, Ri-

beiro também detalhou a 
participação do Banco do 
Brasil em medidas do gover-
no federal para conter os efei-
tos da covid-19 na economia. 
De acordo com o presidente 
do BB, milhares de empregos 
foram mantidos no Brasil du-
rante a pandemia por meio 
do apoio do banco às micro e 
pequenas empresas brasilei-
ras, no âmbito do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe).

“O Pronampe é um dos 
programas brasileiros que 
mais incentivou a manu-
tenção do emprego. A gente 

costuma dizer que os nossos 
empréstimos, que somaram 
mais de R$ 15 bilhões, sal-
varam pelo menos 3 milhões 
de empregos no Brasil”, des-
tacou.

O programa foi criado 
pelo governo federal em 
2020 para ajudar os micro e 
pequenos empresários du-
rante a crise sanitária causa-
da pela covid-19. Posterior-
mente, o Pronampe passou a 
ser permanente, como forma 
de consolidar os pequenos 
negócios como agentes de 
transformação e de desen-
volvimento da economia na-
cional. No Banco do Brasil, 
as operações do Pronampe 
podem ser contratadas por 
meio do BB Digital PJ ou em 
qualquer agência do banco. 
(todas as matérias são da 
Agência Brasil)

A Argentina está parada por falta de diesel
Ex-ministro e deputado Osmar Terra, ressalta o 

estado precário do país vizinho

Crédito rural do Banco do Brasil chega
a R$ 254 bi no primeiro trimestre de 2022

O Banco do Brasil é o principal financiador da 
agricultura e pecuária nacionais, respondendo por 
mais de 50% do crédito rural do sistema financeiro
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