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DOENÇA

MISTERIOSA

Governo alerta sobre varíola dos macacos
O governo federal montou um grupo de especialistas e
emitiu um alerta aos estados diante dos novos casos de varíola dos macacos no mundo. O Brasil, até o momento,
não registra casos suspeitos da doença. Nesta sexta-feira, a
Alemanha disse que o primeiro caso confirmado no país é

COMBUSTÍVEL

o de um brasileiro de 26 anos, que esteve em Portugal e na
Espanha. O homem está em isolamento na cidade de Munique. O Ministério da Saúde afirmou em nota que acompanha o caso e já solicitou informações adicionais à OMS
(Organização Mundial da Saúde) e ao Ministério da Saúde

da Alemanha. O Itamaraty também foi procurado pela reportagem, mas não respondeu. Uma "comunicação de risco" emitida na quinta-feira passada pelo Ministério da
Saúde traz orientações para os profissionais de saúde sobre o diagnóstico e a notificação da doença. PÁGINA 3

ORÇAMENTO

Preço do
diesel sobe de
novo e chega
perto de R$ 7

Economia corta R$ 8,2 bi
em verbas dos ministérios

O preço do diesel nos postos
brasileiros subiu novamente esta
semana, renovando o recorde
atingido na semana passada. Segundo a ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o produto foi vendido, em
média, a R$ 6,943 por litro. O valor é 1,4% superior ao recorde registrado na semana passada, de
R$ 6,847 por litro. A escalada é
fruto do repasse de reajuste promovido pela Petrobras no último
dia 9, que acabou levando à troca
no comando da área energética
do governo. Segundo a ANP, o
preço médio do diesel já ultrapassa R$ 7 por litro em 13 estados. Em 3, o preço máximo é superior a R$ 8. Assim como na semana anterior, o maior valor detectado foi R$ 8,300 por litro, em
Cruzeiro do Sul (AC). PÁGINA 2

MARCELO CAMARGO/ABRASIL

O Ministério da Economia anunciou nesta sextafeira a necessidade de um corte adicional de R$ 8,2
bilhões no Orçamento para evitar o estouro do teto
de gastos, regra fiscal que limita o crescimento das
despesas à variação da inflação. O anúncio significa
que os ministérios terão suas verbas discricionárias
(que incluem custeio e investimentos) reduzidas,
devido à alta em despesas obrigatórias como sentenças judiciais e subsídios ao financiamento agrícola. O governo já havia feito um bloqueio de R$ 1,7
bilhão em recursos no mês de março. Com isso, o total de recursos travados no Orçamento chega a R$
9,9 bilhões. Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, o governo parcelou o corte no Orçamento diante
do impasse envolvendo a promessa do presidente
Jair Bolsonaro (PL) (foto) de aumento salarial mais
generoso às carreiras policiais. O desejo de privilegiar algumas categorias criou um impasse na decisão final sobre os reajustes ao funcionalismo. Sem
uma definição, o governo deixou para julho um bloqueio adicional de cerca de R$ 5 bilhões para acomodar o impacto do reajuste de 5% a todos os servidores e de um aumento diferenciado para policiais.
Há o entendimento de que Bolsonaro pode encaminhar ao Congresso os projetos de lei que tratam dos
reajustes e sancioná-los após a aprovação dos parlamentares sem ter uma reserva prévia no Orçamento
para o aumento de despesa. A única condição, de
acordo com esses técnicos, é que todas as etapas até
a publicação das leis ocorram até o início de julho –
quando passa a vigorar a proibição da LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal) de aumento de gasto com
pessoal nos últimos 180 dias do mandato. PÁGINA 2

CÂMARA

STF rejeita
prazo para
Lira avaliar
impeachment

AMAZÔNIA
TWITTER

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta sexta-feira contra a obrigatoriedade
de um prazo para o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), avaliar pedidos de
impeachment contra o presidente Bolsonaro. O voto condutor da
maioria foi proferido pela ministra Cármen Lúcia, que apontou
que a análise dos pedidos é uma
matéria interna da Câmara que
não cabe interferência do Supremo. A ministra também disse
que a legislação atual não prevê
um prazo limite para a avaliação
dos pedidos de impeachment.
Cármen foi seguida por Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, André Mendonça, Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes, o único do
grupo a elaborar um voto por escrito próprio. PÁGINA 3

Elon Musk faz
parceria, só de boca,
com Bolsonaro
Sem revelar valores ou assinar contratos, o governo brasileiro
anunciou nesta sexta-feira uma parceria com a Starlink, do bilionário
Elon Musk (foto), que deve colocar satélites de baixa altitude na
Amazônia. Em novembro do ano passado, o Ministério das Comunicações já havia divulgado esse potencial acordo e o chamado de parceria. É a terceira vez que a pasta se reúne com o dono da Tesla e da
SpaceX. Segundo Fábio Faria, ministro das Comunicações, os satélites podem ser lançados sobre a região amazônica "nos próximos meses". O lançamento de satélites de baixa órbita não depende de licitação e pode ser fechado por meio de um processo administrativo na
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A SpaceX pediu licença para a autarquia no ano passado. PÁGINA 2

INDICADORES
Bolsas no mundo
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Economia
ORÇAMENTO

MERCADOS

Bolsas nos EUA
têm pior sequência
semanal desde 2001

Governo corta R$ 8,2 bi
em verbas de ministérios

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

IDIANA TOMAZELLI/FOLHAPRESS

Os principais índices acionários das Bolsas nos Estados
Unidos marcaram nesta sextafeira a sétima queda semanal
em sequência, em um cenário
de preocupação crescente dos
investidores com o impacto do
aumento dos juros para o ritmo da atividade econômica e
para o lucro das empresas.
O S&P 500, que na quartafeira tombou 4%, a maior queda desde junho de 2020, acumulou perdas de 3% na semana. O Dow Jones recuou 2,9%
no intervalo, e o Nasdaq, 3,81%.
Foi a sétima semana seguida de queda para os índices
S&P 500 e Nasdaq, a pior sequência desde o estouro da
bolha de tecnologia em meados de 2001. Já o Dow Jones
marcou a oitava semana seguida de baixas, a pior sequência
desde 1932, quando os Estados
Unidos atravessaram uma grave crise econômica.
O S&P 500 fechou o dia praticamente estável, em leve alta
de 0,01%, enquanto o Dow Jones avançou 0,03%. Já o Nasdaq, com maior concentração
de papéis de tecnologia, mais
suscetíveis ao aumento dos juros, recuou 0,3%.
Nas Bolsas asiáticas, o
Hang Seng, de Hong Kong,
avançou 2,96%, enquanto o
CSI 300, da China, subiu
1,95%. O Nikkei, de Tóquio, fechou em alta de 1,27%.
Na mesma toada, na Europa, o FTSE-100, de Londres,
valorizou 1,19%, o CAC-40, de
Paris, avançou 0,20%. O DAX,

de Frankfurt, subiu 0,72%.
O dólar comercial encerrou
a sessão em queda de 0,93%
frente ao real, cotado a R$
4,871 para venda. Na semana,
a divisa americana recuou
3,7%, segunda baixa semanal
seguida e a maior queda para
o intervalo desde o final de
março. No ano, o dólar passa a
recuar 12,65%.
Na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) avançou
1,39%, aos 108.487 pontos, impulsionado pelas ações de
commodities e dos grandes
bancos. Na semana, o índice de
ações teve valorização de
1,46%, com alta de 3,5% no ano.
Os papéis da mineradora
Vale registraram ganhos de
1,77%, enquanto as ações ordinárias da Petrobras avançaram
1,4%, e as preferenciais, 1,93%.
As ações do BB (Banco do
Brasil) valorizaram 3,64%, e as
do Bradesco subiram 1,34%. Já
os papéis do Itaú apreciaram
1,25%, e os do Santander,
0,92%.
Ainda no setor financeiro,
os papéis da GetNet dispararam 22,65%, após o Santander
anunciar na véspera a intenção de fechar o capital da empresa, com a deslistagem das
ações na Bolsa.
O preço a ser ofertado na
aquisição dos papéis é de R$
2,36 por ação ordinária ou preferencial e R$ 4,72 por unit
(um ativo formado por ações
ordinárias e preferenciais), o
que representaria prêmio de
29,3% em relação ao fechamento das units na quinta-feira passada.

O

Ministério da Economia anunciou nesta
sexta-feira a necessidade de um corte adicional de
R$ 8,2 bilhões no Orçamento
para evitar o estouro do teto de
gastos, regra fiscal que limita o
crescimento das despesas à variação da inflação.
O anúncio significa que os
ministérios terão suas verbas
discricionárias (que incluem
custeio e investimentos) reduzidas, devido à alta em despesas
obrigatórias como sentenças judiciais e subsídios ao financiamento agrícola.
O governo já havia feito um
bloqueio de R$ 1,7 bilhão em
recursos no mês de março.

Com isso, o total de recursos
travados no Orçamento chega a
R$ 9,9 bilhões.
Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, o governo parcelou o
corte no Orçamento diante do
impasse envolvendo a promessa
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) de aumento salarial mais
generoso às carreiras policiais.
O desejo de privilegiar algumas
categorias criou um impasse na
decisão final sobre os reajustes
ao funcionalismo.
Sem uma definição, o governo deixou para julho um bloqueio adicional de cerca de R$ 5
bilhões para acomodar o impacto do reajuste de 5% a todos os
servidores e de um aumento diferenciado para policiais.
Há o entendimento de que

Bolsonaro pode encaminhar ao
Congresso os projetos de lei que
tratam dos reajustes e sancionálos após a aprovação dos parlamentares sem ter uma reserva
prévia no Orçamento para o aumento de despesa.
A única condição, de acordo
com esses técnicos, é que todas
as etapas até a publicação das
leis ocorram até o início de julho
–quando passa a vigorar a proibição da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) de aumento de
gasto com pessoal nos últimos
180 dias do mandato.
Como mostrou a Folha de
S.Paulo, o governo calculava
precisar de um bloqueio de cerca de R$ 15 bilhões para compensar o crescimento de despesas obrigatórias e também os

reajustes. Outros R$ 2 bilhões
seriam necessários para cobrir
reajustes nos demais poderes.
Nos últimos dias, porém, as
discussões sobre como ficarão
as remunerações do funcionalismo foram marcadas por idas e
vindas. Bolsonaro quer um tratamento diferenciado para servidores da segurança pública,
ideia que enfrenta resistências
dentro do primeiro escalão do
governo pelo risco de insatisfação das demais categorias.
Os cálculos internos apontam
que o Executivo precisa de mais
R$ 4,6 bilhões para conseguir
bancar o reajuste linear de 5%
para todos os servidores. O custo
total da medida é de R$ 6,3 bilhões, mas o Orçamento já tem
uma reserva de R$ 1,7 bilhões.

PETRÓLEO

ANP aprova prorrogação contratual
de produção de campos petrolíferos
ALANA GANDRA/ABRASIL
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou nesta sextafeira a prorrogação contratual da
fase de produção dos campos
Leste de Poço Xavier (Bacia Potiguar), Boa Esperança (Bacia Potiguar) e Atlanta (Bacia de Santos).
O vencimento inicial dos
contratos estava previsto para 5
de agosto de 2025, no caso do

Leste do Poço Xavier e Boa Esperança, e para 26 de dezembro
de 2033, de Atlanta, e foi estendido até 3 de dezembro de 2036,
5 de agosto de 2052 e 30 de junho de 2044, respectivamente.
Agora chega a 56 o número
de campos, em sua maioria da
Rodada Zero (1998), com a fase
de produção prorrogada, sendo
29 em terra e 27 no mar, nas bacias de Campos, Recôncavo, Potiguar, Alagoas, Espírito Santo,

Amazonas, Santos e Camamu.
A ANP esclareceu que, com a
prorrogação da fase de produção, em vez do encerramento do
contrato de concessão na data
originalmente prevista, a produção não é interrompida. Dessa
forma, são mantidos os benefícios a ela associados, entre os
quais o pagamento de participações governamentais, a contratação de serviços associados às
operações e a manutenção e a

geração de novos empregos.
Outro benefício, segundo a
agência, é que o conhecimento
detido pelo atual operador lhe
permite construir modelos mais
precisos sobre o comportamento do campo, de modo a maximizar a produção e gerar ganhos
de eficiência.
A previsão é que nos próximos
cinco anos os campos que já foram prorrogados recebam investimentos de US$ 17,3 bilhões.

AMAZÔNIA

Musk faz parceria, só
de boca, com Bolsonaro
PAULA SOPRANA/FOLHAPRESS
Sem revelar valores ou assinar contratos, o governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira uma parceria com a Starlink, do bilionário Elon Musk,
que deve colocar satélites de
baixa altitude na Amazônia.
Em novembro do ano passado, o Ministério das Comunicações já havia divulgado esse potencial acordo e o chamado de parceria. É a terceira vez
que a pasta se reúne com o dono da Tesla e da SpaceX.
Segundo Fábio Faria, ministro das Comunicações, os satélites podem ser lançados sobre
a região amazônica "nos próximos meses".
O lançamento de satélites
de baixa órbita não depende
de licitação e pode ser fechado
por meio de um processo administrativo na Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
A SpaceX pediu licença para
a autarquia no ano passado.
Musk se reuniu com Bolsonaro, Faria e os ministros general Heleno, Ciro Nogueira,
Carlos França e Paulo Sérgio
para tratar do assunto na Fazenda Boa Vista, um condomínio de luxo em Porto Feliz, no
interior de São Paulo.
O bilionário almoçou com a
comitiva presidencial e cerca
de dez empresários no hotel
Fasano da fazenda.
Ao final do evento, Bolsona-

ro e Faria falaram com jornalistas por 18 minutos. Eles descreveram como os satélites da
Starlink podem auxiliar no
monitoramento da Amazônia
e mencionaram a conectividade das escolas -mas nenhuma
estimativa foi levantada.
Segundo Bolsonaro, tratase de um "namoro que vai acabar em casamento".
O encontro estava previsto
para março, mas foi postergado devido à Guerra da Ucrânia.
A Starlink tem autorização
para colocar 40 mil satélites no
mundo. Hoje, são 2.000 lançados a 550 quilômetros da Terra. O governo não disse qual a
expectativa de satélites para o
Brasil.
"O sonho dele é ajudar na
educação, conectando escolas
na zona rural. Mostrei fotos em
aldeias indígenas bem distantes e ele disse 'é isso que eu
quero'", afirmou Faria.
"Ele não criticou a Amazônia, como muitos fizeram sem
conhecer. Em vez de criticar,
ele veio aqui para somar",
acrescentou o ministro.
A viagem de Musk foi tratada com discrição por questões
de segurança.
Bolsonaro afirmou que a
vinda do bilionário ao Brasil é
um marco e que a tecnologia
vai mostrar como a Amazônia
é preservada. Fábio Faria citou
que os satélites da Starlink têm
um laser capaz de detectar o
barulho da serra elétrica.

COMBUSTÍVEL

Preço do diesel sobe novamente nos
postos e chega perto de R$ 7 por litro
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS
O preço do diesel nos postos
brasileiros subiu novamente esta semana, renovando o recorde
atingido na semana passada. Segundo a ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o produto foi vendido, em
média, a R$ 6,943 por litro.
O valor é 1,4% superior ao recorde registrado na semana passada, de R$ 6,847 por litro. A escalada é fruto do repasse de reajuste promovido pela Petrobras

no último dia 9, que acabou levando à troca no comando da
área energética do governo.
Segundo a ANP, o preço médio do diesel já ultrapassa R$ 7
por litro em 13 estados. Em três,
o preço máximo é superior a R$
8. Assim como na semana anterior, o maior valor detectado pela pesquisa da agência foi R$
8,300 por litro, em Cruzeiro do
Sul (AC).
Nas duas semanas após o
reajuste, o preço médio do combustível acumula alta de 4,7%

nas bombas, de acordo com os
dados da ANP. A alta pressiona a
inflação, já que o diesel é o principal combustível usado no
transporte de cargas do país.
Além da demissão do ex-ministro de Minas e Energia Bento
Albuquerque, que foi trocado
por Adolfo Sachsida, o reajuste
intensificou a queda de braço
entre o governo Jair Bolsonaro
e os estados em torno da cobrança de ICMS sobre o combustível.
Quatro dias após o reajuste

nas refinarias, a AGU (Advocacia Geral da União) obteve liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) contra manobra
dos estados para driblar a lei
que implantou o ICMS único
no país.
A liminar, porém, acabou gerando risco de alta no preço, ao
manter a alíquota única de R$
1,006 por litro, eliminando apenas a possibilidade de concessão de descontos pelos estados,
para que todos pudessem manter as alíquotas atuais.

ESTUDO

Rendimentos da Poupança perdem
para inflação há quase 2 anos
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS
Em meio à incômoda e persistente pressão inflacionária no
país, os rendimentos oferecidos
pela poupança estão próximos
de completar dois anos de juros
reais negativos, ou seja, abaixo
da inflação.
Segundo levantamento da
plataforma Economatica, o retorno real da poupança no acu-

mulado de 12 meses foi negativo
em 6,58% no mês de abril, quando a inflação medida pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) atingiu
12,13% na mesma base de comparação, nível mais alto desde
outubro de 2003.
Os dados indicam que a última vez em que a poupança ofereceu uma rentabilidade acumulada em 12 meses que superou a

inflação foi em agosto de 2020,
quando o retorno real da aplicação foi de 0,45% em um ano.
Apesar da recente escalada
na taxa básica de juros, a Selic,
que aumenta a atratividade de
produtos de renda fixa de modo
geral, o rendimento da poupança não muda.
Mesmo com a taxa Selic em
12,75% ao ano, e com previsões
de subir ainda mais um pouco, a

aplicação da caderneta segue
com o rendimento inalterado
em 6,17% ao ano, mais a TR (Taxa Referencial).
A remuneração da poupança
é de 0,5% ao mês sempre que a
Selic estiver acima de 8,5% ao
ano. Já quando a taxa básica é de
até 8,5%, o rendimento da poupança equivale a 70% da Selic. A
aplicação é isenta de IR (Imposto de Renda).
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MISTERIOSA

Governo cria grupo e alerta
sobre varíola dos macacos
THAÃSA OLIVEIRA/FOLHAPRESS

O

governo federal montou um grupo de especialistas e emitiu um
alerta aos estados diante dos novos casos de varíola dos macacos
no mundo. O Brasil, até o momento, não registra casos suspeitos da doença.
Nesta sexta-feira, a Alemanha
disse que o primeiro caso confirmado no país é o de um brasileiro de 26 anos, que esteve em
Portugal e na Espanha. O homem está em isolamento na cidade de Munique.
O Ministério da Saúde afirmou em nota que acompanha o
caso e já solicitou informações
adicionais à OMS (Organização
Mundial da Saúde) e ao Ministério da Saúde da Alemanha. O Itamaraty também foi procurado
pela reportagem, mas não respondeu.
Uma "comunicação de risco"
emitida na quinta-feira passada
pelo Ministério da Saúde traz
orientações para os profissionais
de saúde sobre o diagnóstico e a
notificação da doença. Entre outros pontos, o documento alerta
para o risco de contágio entre
pessoas com mais de um parceiro sexual.
"Os serviços de saúde devem
tomar medidas para aumentar a
conscientização sobre a potencial disseminação da varíola em
comunidades de indivíduos que
fazem sexo casual ou que têm
múltiplos parceiros sexuais", diz
o comunicado.
Casos suspeitos, segundo a
pasta, devem ser isolados, testados e notificados imediatamente. Os profissionais de saúde
também devem iniciar o rastreamento de contatos "assim que tiver a suspeita de um caso".
A divulgação de comunicações de risco pela chamada rede
Cievs (Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em

Casos avançam na Europa
O número de casos confirmados de varíola
dos macacos disparou na Europa nesta sextafeira. Depois de Reino Unido, Portugal e Espanha, foi a vez de Alemanha, Bélgica, França,
Itália e Suécia confirmarem diagnósticos positivos da doença. Fora do continente, Canadá, Estados Unidos e Austrália também identificaram
pessoas com o vírus.
Na Alemanha, o primeiro caso confirmado
foi em um paciente brasileiro de 26 anos. O jovem, que chegou ao país após uma viagem com
origem em Portugal e paradas na Espanha, está
em isolamento em uma clínica de Munique.
Com 30 diagnósticos confirmados até agora,
a Espanha é o país com mais casos na Europa.
Portugal aparece na segunda posição, com 23
casos. Primeiro país europeu a confirmar um

Saúde) é de praxe quando há a
necessidade de alerta e de resposta em todo o país.
O Ministério da Ciência e Tecnologia instituiu uma câmara
técnica temporária com sete especialistas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e
da Universidade Feevale.
O grupo, segundo a pasta,
atuará de forma consultiva, aos
moldes do comitê de especialistas criado em fevereiro de 2020
para acompanhar o avanço do
coronavírus.
Um dos integrantes é o presidente da Sociedade Brasileira de
Virologia, Flávio Fonseca, professor da UFMG.
"No caso do brasileiro, está
muito claro que ele adquiriu a
doença fora do Brasil. O fato de
ele ser brasileiro não altera nossa
percepção. Claro que ele vai ter
que ser acompanhado, se voltar
ao Brasil", afirma Fonseca.
"O número de casos é muito
grande para uma doença considerada extremamente rara. Isso
nunca havia acontecido. O que

contágio do vírus, em 7 de maio, o Reino Unido
já tem 20 pacientes positivos. Os dados foram
reportados pelas autoridades locais.
Ainda nesta sexta, a OMS (Organização
Mundial da Saúde) declarou chegar a 80 o total
de casos.
A situação acendeu o alerta nas autoridades
sanitárias. A OMS convocou uma reunião de
emergência sobre a varíola dos macacos nesta
sexta-feira.
Responsável pelo grupo de trabalho da DGS
(Direção-Geral da Saúde) para lidar com o vírus em Portugal, onde as autoridades de saúde
já admitem a existência de um surto, a infectologista Margarida Tavares afirma que a população em geral ainda não tem motivos para se
preocupar.

está acontecendo agora é absolutamente fora dos padrões
imagináveis. É um surto explosivo, rápido e multicêntrico. Estamos bastante preocupados",
continua.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de
80 casos confirmados e 50 em investigação em 11 países.
"A gente ainda está tentando
entender a dinâmica de transmissão (da varíola dos macacos). Como está se disseminando tão rapidamente? Isso já estava acontecendo silenciosamente e, de repente, passou a
ser percebido agora? É um vírus
da família da varíola. Potencial
para se disseminar ele tem",
afirma o virologista.
Os pesquisadores produziram dois relatórios técnicos sobre a doença, com informações
sobre as principais formas de
contágio e os casos registrados
em outros países.
O informe explica que a transmissão do monkeypox vírus
ocorre após contato com ani-

mais infectados. Entre seres humanos, o vírus pode ser transmitido após contato direto com lesões ou secreções corporais, como urina e saliva.
"Atualmente, não há tratamento específico recomendado
para a varíola dos macacos. A vacinação prévia contra a varíola
na infância pode resultar em um
curso mais leve da doença. No
entanto, atualmente no Brasil e
em outros lugares do mundo, as
vacinas originais contra a varíola
não estão mais disponíveis para
o público em geral", afirma o documento.
Em nota, o Ministério da Saúde disse que "enviou aos estados
as informações disponíveis sobre
a doença até o momento, buscando orientar os profissionais
de saúde".
"A varíola dos macacos é uma
doença viral endêmica no continente Africano e que, até o momento, não há notificação de
óbitos entre os casos detectados
em países não endêmicos", afirma a pasta.

CORONAVÍRIS

Brasil registra 104 mortes por
Covid e mais de 11 mil casos
O Brasil registrou 104 mortes
por Covid e 11.755 casos da
doença, nesta sexta-feira. Com
isso, o país chega a 665.595 vidas
perdidas e a 30.759.507 pessoas
infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
A média móvel de mortes

permanece em crescimento
(agora de 22%), em relação ao
dado de duas semanas atrás, e é
de 109 óbitos por dia.
A média de casos está em estabilidade (sem variações superiores a 15%) e agora é de 13.859.
Os dados do país, coletados

até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos à
pandemia do novo coronavírus.
Em relação à vacinação, o
Brasil registrou 185.501 doses de

vacinas contra Covid-19 nesta
quinta. De acordo com dados
das secretarias estaduais de
Saúde, foram 20.066 primeiras
doses e 46.188 segundas doses.
Também foram registradas
2.607 doses únicas e 116.640 doses de reforço.

ENGAVETAMENTO

STF forma maioria contra prazo para
obrigar Lira a avaliar impeachment
PAULO ROBERTO
NETTO/UOL/FOLHAPRESS
O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta sexta-feira contra a obrigatoriedade
de um prazo para o presidente
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avaliar pedidos

PRISÃO

de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).
O voto condutor da maioria
foi proferido pela ministra Cármen Lúcia, que apontou que a
análise dos pedidos é uma matéria interna da Câmara que não
cabe interferência do Supremo.
A ministra também disse que a

legislação atual não prevê um
prazo limite para a avaliação dos
pedidos de impeachment.
Cármen foi acompanhada pelos ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Roberto Barroso,
Edson Fachin, André Mendonça,
Gilmar Mendes e Alexandre de
Moraes, o único do grupo a elabo-

rar um voto por escrito próprio.
Para Moraes, o caso se trata
de tema interna corporis, ou seja, assunto interno da Câmara, e
qualquer decisão do Supremo
poderia configurar desrespeito à
separação dos Poderes e "intromissão política do Judiciário no
Legislativo".

EM CASA

Supremo nega indulto a Paulo Maluf
O STF (Supremo Tribunal
Federal) formou maioria para
manter a liberdade condicional
a Paulo Maluf, 90, ex-prefeito e
ex-governador de São Paulo.
No entanto, também tem maioria para negar a concessão de
indulto humanitário pedido pe-

País/São Paulo

OUTONO: Dia de sol, com nevoeiro.
As nuvens aumentam à noite.

la sua defesa.
Maluf cumpria prisão em
regime domiciliar desde 2018
devido ao seu estado de saúde. Votaram a favor da concessão da condicional o próprio relator e os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia,

Rosa Weber, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.
Maluf cumpre penas em duas
ações penais que tramitaram no
Supremo por lavagem de dinheiro e por crime eleitoral.
Na decisão, Fachin afirmou

que Maluf atende aos requisitos previstos na legislação para
a liberdade condicional. Por
exemplo, cumprir mais de um
terço da pena ao qual foi condenado, ter bom comportamento e não ter cometido falta
grave.

MP quer ouvir políticos
delatados por Ecovias
e mira gigante CCR
ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS
O Ministério Público de São
Paulo pretende ouvir a partir
do mês que vem políticos citados na delação de um ex-executivo da concessionária Ecovias e quer aprofundar as investigações sobre a gigante
que administra a concessão
do sistema Anhanguera-Bandeirantes.
O acordo de não persecução
cível, homologado em abril, cita a existência de um cartel para a concessão das principais
rodovias paulistas e também
pagamentos de propinas e caixa 2 para diversos políticos.
A partir de junho, a Promotoria do Patrimônio Público
deverá passar a ouvir tanto a
ala política quanto a empresarial em uma investigação civil
sobre as ilegalidades citadas na
delação.
O inquérito visa apurar os
responsáveis por possíveis prejuízos para obter reparação por isso, não tem enfoque criminal ou eleitoral. No caso da
Ecovias, por exemplo, os valores atualizados do acordo de
não persecução cível chegam a
R$ 770 milhões.
No ramo político do caso, há
ao menos 12 nomes citados na
delação, incluindo o do ex-governador Geraldo Alckmin
(PSB), vice na chapa de Lula
(PT) e que nega qualquer irregularidade.
Na lado empresarial, a apuração deverá colocar lupa sobre 11 concessões, que incluem 80 empresas.
No entanto, a reportagem
apurou que a Promotoria mira
principalmente o sistema
Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR, gigante
das concessões, devido à suspeita de atuação de empresas
acionistas do grupo na época
do cartel citado pelo delator da
Ecovias.
A delação diz, por exemplo,
que a Camargo Correa, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht
-parte do consórcio vencedor
da Anhanguera-Bandeirantes
na época e que depois estariam
entre os acionistas originais da
CCR- teriam recomendado o
valor de outorga que a Primav
(que daria origem à Ecovias)
deveria oferecer pela concessão do sistema Anchieta-Imigrantes.
A outorga é o valor que as
empresas pagam ao poder público com o objetivo de administrar o sistema por um determinado período, com a obrigação de fazer investimentos e
aferindo lucro sobre ele.
Pelos relatos do ex-presidente da Ecovias Marcelino
Rafart Seras, as reuniões entre
as empresas na época do cartel
se davam no subsolo da construtora Camargo Correa, na Vila Olímpia, entre 1997 e 1998.
Segundo a delação, as empresas teriam combinado que
outras empresas ofereceriam
valores de outorga (pagamento
ao estado pela concessão) menores, dando cobertura para
que as verdadeiras interessadas pudessem ganhar e simulando competição.
"A Primav, por exemplo,
que ficou com a concessão do
sistema Anchieta-Imigrantes,
deu 'cobertura' para licitação
do sistema Anhanguera-Bandeirantes, vencido pelo consórcio Jaraguá [composto pelas
construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, CBPO
(grupo Odebrecht) e Serveng]",
diz trecho da delação.
Ao fim, a Ecovias passou a
administrar o sistema Anchieta-Imigrantes, e a Autoban, hoje parte do grupo CCR, passou
ficou responsável pelo sistema
Anhanguera-Bandeirantes.
Em uma ação da Promotoria do Patrimônio Público de
2002, os promotores já afirmavam que, anos antes da concorrência que definiu as concessionárias, em outro processo licitatório, houve uma proposta de um consórcio que
ofereceu R$ 300 milhões a

mais pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes. Isso mostraria, na visão dos promotores, o
tamanho do prejuízo com
apenas com este lote causado
pelo cartel.
Posteriormente, a delação
do ex-executivo da Ecovias ainda cita que diretores da CCR,
entre executivos de outras empresas, teriam procurado a
concessionária para agendamento de reunião relativa a pagamento de vantagem indevida ao TCE (Tribunal de Contas
do Estado).
A delação diz que Alckmin,
que será vice na chapa de Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) nas
eleições de outubro deste ano,
teria sido beneficiado pela entrega de doações irregulares
que somam R$ 4,5 milhões, em
quatro campanhas eleitorais. O
ex-governador nega ter recebido recursos irregulares.
A Justiça Eleitoral já arquivou o caso contra Alckmin,
mas na esfera civil a apuração
deve continuar. A Promotoria
pretende ouvir os políticos citados com o objetivo de avançar na apuração dos fatos relatados e verificar eventuais atos
de improbidade.
A delação da Ecovias cita,
além de Alckmin, políticos como o presidente da Câmara
Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite (União Brasil),
o prefeito de São Bernardo do
Campo, Orlando Morando
(PSDB), e os atuais deputados
estaduais Edmir Chedid
(União Brasil), Roberto Morais
(Cidadania) e Luiz Fernando
(PT), além de ex-deputados.
Todos negam qualquer irregularidade.
Além do caso de Alckmin,
arquivado pela Justiça Eleitoral, a Justiça Criminal extinguiu
a punibilidade sobre relato de
pagamento a deputados da
Alesp (Assembleia Legislativa
de SP) em uma CPI sobre pedágios. No entanto, no entendimento da Promotoria, isso
também não altera o inquérito
civil que deve seguir adiante.
O caso é investigado pelos
promotores Silvio Marques, José Carlos Blat e Paulo Destro.
Eles fecharam com a Ecovias um acordo de não persecução cível de R$ 650 milhões,
sendo R$ 638 milhões da concessionária e R$ 12 milhões do
ex-executivo Marcelino Seras
-valores que corrigidos beiram R$ 770 milhões. Desse total, parcelas de cerca de R$ 22
milhões já foram pagas pelas
partes.
O pagamento pela concessionária será aplicado em
obras de interesse público não
previstas originalmente no
contrato de concessão da Ecovias. Entre elas, estão a construção de um boulevard de cerca de 2 km nas proximidades
do Complexo Viário Escola de
Engenharia Mackenzie, em
São Paulo, bem como em melhorias na rodovia Anchieta.
A empresa se comprometeu, no acordo, a não lucrar
com essas obras. O boulevard
inclui novas pistas, inclusive
subterrâneas. As reuniões que
decidiram sobre essa construção tiveram participação direta de João Octaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes no governo
estadual.
Questionada, a CCR afirmou não comentar o tema.
Já a construtora Camargo
Correa afirmou que "não se
manifesta sobre vazamentos
de depoimentos de terceiros,
protegidos por sigilo de Justiça
e, neste caso, sem qualquer
fundamento ou conexão com a
realidade".
"A empresa informa, ainda,
que foi a primeira grande companhia de seu setor a firmar
acordos de leniência com o Ministério Público Federal e com
o Cade e, desde então, tem colaborado proativamente com
as autoridades na investigação
de qualquer denúncia de supostas irregularidades", afirmou, em nota.
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CONCESSÃO

A Empresa EcoRodovias
venceu nesta sexta-feira o leilão da concessão à iniciativa
privada do sistema rodoviário
Rio de Janeiro – Governador
Valares (MG), formada por
trechos da BR 116, BR 465 e BR
493. A empresa, que foi a única
a apresentar propostas, ofereceu desconto de 3,11%. O máximo previsto no edital era
17,5%. Não houve oferta de valor de outorga, conforme permitia o edital.
O contrato de concessão será de 30 anos e o sistema rodoviário abrangerá uma extensão total de 726,9 quilômetros
(km). De acordo com a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), trata-se da
única rota, a partir da cidade
do Rio de Janeiro, disponível
para o contorno da Baía de
Guanabara, permitindo o
acesso à região dos Lagos, ao
norte do estado, e às regiões
Norte e Nordeste do país.
Os investimentos que a
empresa vencedora deverá
realizar, ao longo dos 30 anos
de concessão, somam R$ 11,3

bilhões. As despesas operacionais – custos operacionais,
despesas obrigatórias e o
conjunto de seguros e garantias – são estimadas em R$ 9,8
bilhões.
Segundo a ANTT, as principais melhorias que deverão
ser implementadas são 303,2
km de obras de duplicação,
255,2 km de faixas adicionais,
85,5 km de vias marginais, 75
passarelas, 57 passagens de
fauna, 462 pontos de ônibus,
1,6 mil km de ciclovias.
O Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAU) contará com
29 ambulâncias, 7 guinchos
pesados, 12 guinchos leves, 5
caminhões-pipa, e 5 caminhões de resgate de animais. É
prevista a geração de 154.719
empregos diretos, indiretos e
efeito-renda.
Os preços das tarifas básicas de pedágio, ainda sem
considerar o desconto de
3,11%, previstos para as 12
praças de pedágio que funcionarão no trecho, variam - no
período inicial da concessão de R$ 8,10, na praça de Orizânia (MG), a R$ 17,48, na praça
Itaboraí (RJ).

PARCERIA

Estado apresenta
mapa da produção de
energia solar no Rio
O Mapa da Produção de
Energia Solar no Rio de Janeiro foi apresentado pelo Governo do Estado, na quintafeira passada, a representantes do setor de energia. Elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, em parceria com a
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a publicação apresenta o
cenário de produção, as oportunidades de crescimento e as
iniciativas do Executivo fluminense para estimular os investimentos na geração de energia limpa no estado.
“O Rio de Janeiro tem um
enorme potencial para o desenvolvimento da energia solar, que já alavancou cerca de
R$ 1,9 bilhão em investimentos no estado e criou mais de
10 mil vagas de emprego para a
população. É uma fonte de
energia limpa e sustentável,
que traz inúmeros benefícios
ambientais e também promove significativa economia nas
contas por ser bem mais barata”, afirma o governador Cláudio Castro.
O Mapa mostra que o estado ocupa o 8º lugar no ranking
nacional de geração distribuída, com potência instalada
atual de mais de 428 MW, correspondendo a 4,05% da matriz energética brasileira. O Rio
de Janeiro é também o 5º estado do Brasil em quantidade de
sistemas solares instalados:
mais de 45 mil casas, mil propriedades rurais, 3.500 comércios e 250 indústrias utilizam a
fonte, e há mais de 100 sistemas instalados.
Além disso, o Rio de Janeiro
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EcoRodovias vence
leilão rodoviário Rio –
Governador Valadares
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL

OUTONO: Sol com muitas nuvens. Não chove. Manhã

possui hoje 10 projetos de geração centralizada, que totalizam a potência de mais de 4,5
MWp e geração de até 7,4
GWh/ano. Dois outros projetos estão em fase de construção, em São João da Barra, no
Norte Fluminense, e totalizam
a potência de 468 MWp.
“Este é o segundo de uma
série de estudos sobre a geração de energia renovável no
estado. Os próximos serão sobre o potencial de geração de
energia eólica offshore e hidrogênio, que vamos lançar
durante um evento sobre
energias renováveis, programado para julho”, explica o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio
Coelho.
A coordenadora da Absolar
no Rio de Janeiro, Camila Nascimento, observou que o estado é uma grande potência
energética dentro do país e
elogiou as iniciativas governamentais:
“É muito bom ver que o governo do estado vem tratando
com seriedade, perspicácia,
planejamento, e de forma
pragmática, um tema tão importante para o desenvolvimento econômico. Esse impulso é fundamental para o
crescimento sustentável do
Rio de Janeiro”, afirmou ela.
Estiveram presentes ao
evento de apresentação do
mapa representantes da AgeRio, BNDES, Porto do Açu,
GNA, Shell, Eneva, Natural
Energia, GreenYellow, Revolusolar, e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), entre outras instituições e empresas do
setor de energia.

Nota

Biden usa lei de guerra para
acabar com escassez de leite
O

presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, nesta
semana, que vai invocar a Lei de
Produção para Defesa na tentativa de acabar com a escassez de
fórmula infantil (leite e pó para
bebês), no país.
Biden declarou que orientará
os fornecedores de ingredientes
que priorizem o fornecimento
aos fabricantes de leite artificial
e controlem a distribuição conforme necessário.
O leite em pó da Abbott Laboratories, fabricado nas instalações da empresa em Michigan,
nos Estados Unidos, foi retirado
do mercado devido a suspeitas
de contaminação bacteriana. A
empresa recolheu produtos de
fórmula infantil e fechou a fábrica em fevereiro após relatos de
infecções em quatro bebês. O fechamento da fábrica agravou a

escassez do produto, devido à
escassez de suprimentos causada pela pandemia de covid-19.
A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora
de medicamentos dos Estados
Unidos, está investigando se os
casos de contaminação estão relacionados à formula.
PRODUÇÃO
É a primeira vez que a Lei de
Produção para Defesa obriga as
empresas a fabricar leite artificial,
mas a legislação, do pós-guerra,
já havia sido aplicada fora de seu
objetivo inicial, de oferecer apoio
à defesa nacional. Aprovada em
1950, a Lei de Produção para Defesa tem como base as leis de Poderes de Guerra de 1941 e 1942.
As leis conferem ao presidente ampla autoridade para controlar a produção nacional. Por
exemplo, a legislação ajudou os

EUA a aumentar a produção de
aviões de guerra de 2,5 mil por
ano para mais de 300 mil antes
do final da guerra.
Em 2019, o Departamento de
Segurança Interna americano invocou a lei aproximadamente
400 vezes, principalmente para
preparar o país em caso de furacões e outros desastres naturais,
fornecendo recursos para abrigar
e alimentar sobreviventes, entre
outras medidas. Os presidentes
Bill Clinton e George W. Bush,
por exemplo, usaram as leis para
desviar eletricidade e gás natural
para a Califórnia durante a crise
energética de 2000 a 2001.
A lei também vem sendo utilizada na pandemia de covid-19.
O presidente Donald Trump a
usou para priorizar a alocação
de recursos médicos, evitar o
acúmulo de equipamentos de
proteção individual e exigir que

a General Motors produzisse
respiradores. Trump ordenou
ainda que as instalações de processamento de carne bovina,
suína, e de aves permanecessem
abertas durante o lockdown para garantir o fornecimento de
proteína à população.
Biden, por sua vez, também
recorreu à lei, principalmente
no combate à pandemia. Em
março de 2021, por exemplo, o
atual presidente a invocou para
acelerar a produção de vacinas,
garantindo que as unidades extras estivessem em boas condições de operação, bem como
para agilizar a produção de insumos, equipamentos e máquinas essenciais. Em março de
2022, Biden emitiu uma diretiva
para aumentar o fornecimento
de materiais para baterias de
grande capacidade usadas principalmente em veículos civis.

GUERRA

Zelenski vê 'inferno' com avanço
da Rússia no leste da Ucrânia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS
A batalha pelo Donbass, a região leste da Ucrânia cujo controle é um dos objetivos declarados
da Rússia na invasão do vizinho,
está em um ponto de inflexão. Diferentemente do que vinha sendo
propagandeado por Kiev e pelo
Ocidente, o momento parece ser
mais favorável às forças de Vladimir Putin.
Elas cercam por três lados a
estratégica Severodonetsk, cidade que, apesar do nome, não fica
na província de Donetsk, e sim na
de Lugansk -ambas compõem o
Donbass e, desde 2014, viviam
uma guerra civil com parte do
território ocupada por separatistas apoiados pelo Kremlin.
Há combates intensos em torno da cidade, relatados por russos e ucranianos. Se ela cair, uma
importante rota de suprimentos
para as forças de Kiev na região
será cortada. Em Moscou, o ministro da Defesa, Serguei Choigu,
disse nesta sexta-feira que "a libertação da República Popular
de Lugansk está perto de ser concluída", usando o termo dos separatistas para a região.
Na noite de quinta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodimir
Zelenski, sinalizou concordar. Ele
afirmou que os russos transformaram o Donbass em um "inferno" e que a situação na região é
bastante grave.
O governo da parte de Lugansk ainda sob controle ucraniano afirmou que 11 mil edifícios em todo o leste foram destruídos nas últimas semanas. "No
Donbass, os ocupantes estão tentando aumentar a pressão. Está
um inferno, e isso não é um exagero", disse em seu pronunciamento noturno de praxe.
A impaciência em Kiev dá sinais de que o triunfalismo no Ocidente com a retirada das forças
de Putin da região de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana,
pode ter sido exagerado. Por um
lado, a saída explicitou a dificuldade dos russos de manter vários
focos na guerra, por falta de re-

Rússia anuncia corte no fornecimento de gás
à Finlândia após pedido de adesão à Otan
A gigante estatal russa Gazprom comunicou
à Finlândia que cortará o fornecimento de gás
natural ao país, informou a finlandesa Gasum
nesta sexta-feira.
O motivo é a negativa de Helsinque em pagar
em rublos pelo gás, como exige a estatal russa.
O presidente da Gasum, Mika Wiljanen, em
nota, descreveu como lamentável a decisão. "De
todos os modos, nos preparamos cuidadosamente para essa situação e não teremos interrupções no fornecimento de gás", assegurou.
A Finlândia já temia o corte no fornecimento
de gás, especialmente após formalizar seu pedi-

cursos humanos já que não há
uma mobilização nacional.
Isso já havia custado a retirada
de toda a região em torno de Kiev
e de outras áreas no noroeste do
país, numa humilhação militar
para o Kremlin. Mas tudo indica
que os soldados que estavam em
Kharkiv agora trabalham concentrados no Donbass, mais a sudeste daquela cidade, e isso talvez
lhes dê a vitória pontual.
Se completar a conquista de
Lugansk, ficará faltando a Moscou lidar com as tropas de Kiev
ainda em Donetsk, centradas na
capital administrativa não ocupada de Kramatorsk. A ideia inicial dos russos, segundo analistas
militares, era cercar todas as forças ao mesmo tempo, mas a falta
de soldados impediu, obrigando
o fatiamento da ofensiva.
Segundo um analista militar
moscovita, que pediu para não
ser identificado devido ao clima
repressivo na Rússia, esse avanço
poderá ajudar Putin a ter um discurso de vitória à mão, ainda que
parcial, já que o rascunho inicial
da invasão parecia pressupor a
derrubada total do governo de
Zelenski.
Ele afirmou, contudo, que isso
não está garantido, já que o pode-

do de ingresso na Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos EUA. Embora o gás natural represente somente de 5% a 8% da energia
consumida no país, praticamente todo o gás
usado na nação nórdica vem justamente da
Rússia.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov,
questionado nesta sexta sobre o assunto, disse
apenas que "é evidente que ninguém entregará
nada de graça". Em abril, a Rússia já havia cortado o fornecimento de gás a Bulgária e Polônia
após os dois países se recusarem a pagar em rublos pelo combustível.

rio militar de Kiev em Donetsk é
maior do que em Lugansk. Além
disso, ninguém tem ideia do que
Putin deseja de fato: se abocanhar
o Donbass, terá um território que
liga a região à Crimeia, anexada
sem um tiro em 2014, sob seu
controle. O fim da resistência simbólica em Mariupol, nesta semana, cristalizou o desenho.
Não se sabe se ele pararia aí ou
avançaria para tentar tomar a costa do mar Negro, e também nada
garante o fim da guerra que está
quase completando seu terceiro
mês. Kiev também diz que não
aceitará um status quo com perda
de território, o que pode levar a
um congelamento do conflito nas
linhas do que aconteceu no Donbass nos últimos oito anos.
Enquanto isso, os sinais de
nervosismo ucraniano vão além
da fala de Zelenski. Também na
quinta-feira, num evento virtual
para arrecadar fundos, o chanceler Dmitro Kuleba voltou a criticar a Otan, aliança militar liderada pelos EUA que tem sido vital
para a resistência de Kiev com o
fornecimento de armas e dados
de inteligência.
"Vocês poderiam citar ao menos uma decisão de consenso tomada pela Otan nos últimos três

meses que tenha ajudado a Ucrânia? A Otan, como instituição,
não fez nada durante esse período", afirmou. Como isso foi dito
na noite em que os EUA aprovaram um megapacote de US$ 40
bilhões (quase R$ 200 bilhões)
em ajuda a Kiev, Kuleba ainda
tentou dourar a pílula dizendo
que não falava de países individualmente.
Mas prosseguiu na crítica,
comparando a Otan à União Europeia (UE), ambas estruturas
cujo desejo ucraniano de integrar
foi central para a agressão de Putin, que não tolera a ideia de ter
forças ocidentais junto à sua
maior fronteira a oeste. "A União
Europeia provou ser uma organização capaz de atuar como uma
frente unida e de tomar posições
poderosas, importantes e difíceis
-ao contrário da Otan."
A Rússia diz que uma das condições para o fim da guerra é a
neutralidade de Kiev ante ambas
as instituições. Nesta semana,
Putin colheu o oposto na Suécia e
na Finlândia, que já são da UE e
pediram para entrar na Otan, embora haja resistência da Turquia,
que é membro da aliança, mas
mantém boas relações com o
Kremlin.

Nota

CASTRO SANCIONA LEI QUE CONSIDERA O ARCO
METROPOLITANO DE RELEVANTE INTERESSE ECONÔMICO

NOVO DONO DE TODOS OS MCDONALD'S
NA RÚSSIA, ALEXANDER GOVOR É MAGNATA

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, eixo viário que
compreende toda a extensão da BR 493, agora é considerado de
relevante interesse econômico estadual. O reconhecimento veio pela
Lei 9.690/22, sancionada pelo governador Cláudio Castro e
publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. A medida busca
incentivar e atrair novos empreendimentos para o desenvolvimento
da região. A instalação, porém, ocorrerá mediante estudo de
impacto viário e ambiental. A via expressa abrange os municípios
de Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados,
Japeri, Seropédica e Itaguaí. Conecta 2 eixos logísticos do país: a
BR 040 e a BR 116, que ligam o Rio aos estados de MG e SP.

Após anunciar a saída da Rússia, a McDonald's Corp começou
um processo para vender todos os seus negócios no país,
incluindo os 850 imóveis onde os hambúrgueres eram
vendidos. Não demorou muito e já existe um comprador,
anunciado na quinta-feira passada: será Alexander Govor, que
já atuava como licenciado da empresa desde 2015. Agora,
resta apenas a aprovação regulatória, mas deve ser fechada
nas próximas semanas. No acordo com o McDonald's, Govor
deve adquirir todo o portfólio de restaurantes e aplicar uma
nova marca. O contrato de compra e venda prevê ainda a
manutenção dos empregados por ao menos dois anos.

