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Petróleo volta a
reluzir
O sobe e desce da balança do petróleo não para.
Conforme já informamos, os
estoques americanos têm tido
“gritante” influência no preço
dos barris. Impulsionado por
dados que mostraram declínio
das reservas da commodity nos
Estados Unidos, os contratos
futuros do petróleo fecharam
no maior nível em quase dois
meses, com alta de US$ 0,86
(1,80%), a US$ 48,75 por barril
do WTI, enquanto o Brent teve
elevação de US$ 0,77 (1,53%),
indo a US$ 50,97, para setembro. Parece que os ventos do
“ouro negro” poderão, em breve, voltar a soprar em direção
a “luz”.

Venda da Brasken

Dando continuidade ao
seu plano de desinvestimento,
a Petrobras informou que venderá sua participação acionária
de 47% na empresa Braskem,
petroquímica controlada pela
Odebrech. A estatal, inclusive, já
iniciou as negociações para revisão dos termos e condições do
acordo acionista. A companhia
já havia sinalizado, em 2016, seu
interesse em sair do ramo petroquímico. Quando concretizada,
a venda da Brasken se aliará ao
montante de 21 bilhões que a
Petrobras pretende arrecadar.

Congresso Marítimo
Per na mbuco r e ceb er á
nos dias 26 e 27 de outubro,
o VI Congresso de direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro.
O evento visa debater temas
relacionados a redução dos
riscos nas atividades de transporte marítimo, portuário e de
comércio exterior. Para participar, basta realizar inscrição
através do site: www.vicdmpa.
com.br.

Refinaria
paralisada

A ANP poderá promover
mudanças nas áreas que serão
leiloadas nas próximas rodadas de licitações previstas para
2018 e 2019. Liberada pelo
Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), a agência
poderá transferir blocos que
seriam licitados em 2019, para
o próximo ano e vice-versa.

A Petrobras informou
que paralisou temporariamente uma das três unidades de
hidrotratamento (HDT) do diesel S-10 da Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, a
fim de cumprir decisão judicial
de caráter liminar. A estatal já
entrou com ação para recorrer
da decisão impetrada por um
sindicato de classe de São Paulo, que reclamou estar havendo
demasiado corte de pessoal.
Apesar do déficit, a empresa
afirmou que não haverá prejuízo financeiro, pois, outras
unidades compensarão a produção da refinaria paralisada.
Diante de tal ação, como a Petrobras agirá com os seus empregados? Será que eles serão
remanejados?

Procura por gás

Gasolina mais cara

O consumo de gás natural no Brasil teve elevação de
13,4% no mês de maio, em comparação ao mesmo período de
2016. O montante vendido no
país totalizou 62,819 milhões
de metros cúbicos diários. O
resultado corrobora com as expectativas do mercado e comprova aumento na demanda do
produto nacionalmente. Esse
crescimento acaba indo ao encontro do aumento no preço do
combustível, como a gasolina e
o diesel, que eleva ainda mais
as perspectivas dos produtores
por uma procura ainda maior
pelo gás.

Os motoristas brasileiros
tiveram uma surpresa inesperada:
alta no preço da gasolina. Com
o reajuste nas alíquotas do PIS/
Cofins, realizado pelo governo federal, os combustíveis tiveram aumento na incidência tributária. A
gasolina teve elevação de R$ 0,38
para R$ 0,89 por litro, enquanto
o diesel e o etanol subiram R$
0,21 e R$ 0,19, respectivamente.
O aumento no tributo, segundo o
governo, tem a intenção de cobrir
um rombo nas receitas públicas
e evitar uma revisão na meta de
déficit de RS 139 bilhões este ano.
Parece que andar de carro, se tornará “artigo de luxo”.
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