5 notícias sobre petróleo, gás e
energias que você deve ler
Separamos algumas importantes notícias
para você que trabalha, tem negócios ou se
interessa pelo setor onshore e offshore, se
mantenha inteirado sobre tudo o que acontece
no mercado de petróleo, gás, energias,
biocombustíveis e tecnologias.

A influência das privatizações nos
setores onshore e offshore
Com a onda privatista que se alastra pelo
setor de óleo e gás natural, os blocos de
petróleo e as estatais brasileiras seguem
arrematados pela iniciativa privada,
ganhando ainda mais força no governo
Bolsonaro. A equipe econômica do
presidente divulgou uma lista, enumerada
com 131 empresas públicas que estão em
processo de avaliação para serem vendidas
à iniciativa privada, sendo a maior parte nos
setores de energias, petróleo e gás.
Entenda

São Paulo pode receber
termoelétrica até 2024
Até 2024 deve começar a funcionar no
bairro de Pedreira, zona sul de São Paulo,
nova usina termoelétrica a gás natural.
A construção da unidade foi autorizada
pelo então governador do estado Geraldo
Alckmin (PSDB), e será de responsabilidade
da Emae (Empresa Metropolitana de
Águas e Energia), a Secretaria de Energia e
Mineração e da empresa Gasen.

Confira

Arrecadação inédita: Rio pode
atingir R$ 10 bi em royalties
Com arrecadação de R$ 8,9 bilhões – cerca
de 72% do total nacional – somente nos nove
primeiros meses de 2018, o Rio de Janeiro
pode dar um salto ainda maior nos números
em 2020. Segundo projeções da Firjan, os
atuais recordes de extração do pré-sal
encaminham os municípios fluminenses
ao patamar inédito de R$ 10 bilhões em
arrecadação de royalties e Participações
Especiais.
Saiba mais

Montadoras investem em
veículos híbridos e elétricos
A relação sustentabilidade x empresas
tem sido cada vez maior no mercado
automobilístico. As grandes multinacionais
fabricantes de veículos estão começando
a investir “pesado” na geração de produtos,
bens e serviços que utilizem energia limpa.

Confira

Royalties: má gestão e distribuição
de recursos limita municípios
Com recordes de produção no présal, estados e municípios brasileiros
têm conquistado altos patamares em
arrecadação de royalties e das participações
especiais. No Rio de Janeiro, por exemplo,
projeções da Firjan estimam que o Estado
obterá, em 2020, a cifra inédita de R$ 10
bilhões. A bonança vem graças a região que
segue de Niterói até Arraial do Cabo.

Saiba mais

Gostou do conteúdo?
Compartilhe nas redes sociais!

