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Os países do G7 lançaram
umgrandeprogramade in-
vestimento deUS$ 600 bi-
lhões (cerca de R$ 3,1
trilhões) para os países em
desenvolvimento,comobje-
tivo de responder às gran-
des obras financiadas pela
China. O anúncio foi feito,
ontem, pelo presidente dos
EstadosUnidos, JoeBiden,
durante a cúpula do grupo,
emrespostadiretaaoproje-
to chinês conhecidocomoa
NovaRotadaSeda.
“Com os parceiros do G7,

buscamos mobilizar US$
600 bilhões até 2027 para
investimentos globais em
infraestrutura”, declarou a
Casa Branca, pouco antes
deumdiscursodeBidenno
qual ele apresentou essa
proposta, durante a cúpula
dos sete países mais indus-
trializadosdoOcidente,rea-
lizadanaAlemanha.
SegundoaCasaBranca, a

iniciativa pretende elevar o

desenvolvimento em na-
ções de baixa e média ren-
da, fortalecer a economia
do planeta, assim como a
cadeia de distribuição. Bi-
den anunciou que seu país
destinará US$ 200 mi-
lhões(R$1,04bilhão)à ini-
ciativa durante cinco anos,
por meio de fundos do go-
verno federal, emcolabora-
ção com o setor privado. A
Europa mobilizará 300 bi-
lhõesdeeurosnainiciativa.
Osfundosseriamlevanta-

dos por meio de doações e
fundos federais e alavan-
cando investimentos do se-
tor privado, disse a Casa
Branca, acrescentando que
centenasdebilhõesdedóla-
res poderiam vir de bancos
multilateraisdedesenvolvi-
mento, instituições finan-
ceiraseoutros.

SEGURANÇAENERGÉTICA

Entre os pilares do plano,
estão a luta contra a crise
climática e a melhora da
segurança energética com
investimentos em infraes-
truturas com baixas emis-
sões, fábricas de produção
de baterias e desenvolvi-
mentodefontes limpas.
No campo tecnológico, a

iniciativa contempla o de-
senvolvimento e a expan-
sãodatecnologiadascomu-
nicaçõeseainformaçãotra-
balhando com provedores
confiáveis que forneçam
5Ge6G.
Também são contempla-

dosinvestimentosnossiste-
mas de saúde, vacinas e
equipamento médico, as-
sim como a vigilância e a
detecção de “novas doen-
ças”, o que inclui “laborató-
rios seguros” e a prevenção
depandemias futuras.
OgovernodosEUAinfor-

mouqueacompanhiaame-
ricanaSubComvenceucon-
corrência de US$ 600 mi-
lhões (R$ 3,13 bilhões) pa-
ra construir o cabeamento
submarino que ligará o Su-
desteAsiáticocomoOrien-
te Médio e a Europa Oci-
dental. O equipamento,
que terá extensão de 17mil
quilômetros, permitirá co-

nexão de alta velocidade de
SingapuraatéaFrança,pas-
sandoporEgitoeoNordes-
teAfricano.

CHINANAMIRA

Os EUA também querem
mobilizarUS$355milhões
(R$1,85bilhão)paraofere-
cer internet e tecnologia fi-
nanceiranospaísesdaÁfri-
ca, Ásia e América Latina.
A iniciativa visa ser uma
alternativa ao projeto chi-
nês que pretende revitali-
zar a Rota da Seda, com a
modernização de infraes-
trutura e telecomunicação,
para melhorar a conectivi-
dadeentreÁsiaeEuropa.

O projeto que o presi-
dente chinês Xi Jinping
lançou em 2013 envolve
iniciativas de desenvolvi-
mento e investimento em
mais de 100 países, com
uma série de projetos, in-
cluindo ferrovias, portos e
rodovias.
Autoridades da Casa

Brancadizemqueessepla-
no trouxe poucos benefí-
cios tangíveis paramuitos
paísesemdesenvolvimen-
to, com os principais em-
pregosindoparatrabalha-
dores chineses, enquanto
aumentaastaxasdetraba-
lho forçado e infantil.
(EstadãoConteúdo)
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Putin fazprimeiraviagemapós iníciodaguerra
Opresidente russo,VladimirPutin, fará suaprimeira viagemaoexteriordesdeo iníciodaguerra
naUcrânia. Ele visitarádois ex-estados soviéticosnaÁsia Central nesta semana:o Tajiquistãoe
oTurcomenistão.Depois, seencontrará comopresidente indonésio JokoWidodoemMoscou.

Joe Biden discursa no primeiro dia da Cúpula do G7 no castelo Schloss Elmau, na Baviera alemã

Acúpula doG7 também tinha como
foco aguerra naUcrânia e os líderes
zombaramdeVladimir Putin.O
primeiro-ministrobritânicoBoris
Johnsonperguntou se seu paletó
deveria ser retirado. “Temosque
mostrar que somosmais durões
quePutin”, disse, para risos. Putin
foi filmadoandandoa cavalo sem
camisa, exibindo seuporte atlético.

G7quer investir
US$600bi e conter
avançochinês
Entre os pilares do programa, está a luta contra a crise climática
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