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Semana tem divulgação de indicadores 

macroeconômicos e eventos na área de energia 

Apesar de não ter data definida, pode ocorrer a divulgação do Caged 

Por: Redação 

 

A semana que encerra junho e dá início ao mês de julho será agitada, com 

divulgação de indicadores macroeconômicos relevantes e importantes 

eventos regulatórios.  

Ainda sem data marcada, o Ministério do Trabalho deve divulgar esta 

semana os números do Cadrastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) de maio.  

Nesta segunda-feira (28/6), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) promove cerimônia de assinatura dos contratos das 

18 áreas arrematadas no 2º Ciclo da Oferta Permanente, sendo 17 blocos 

exploratórios e uma área com acumulações marginais.  

No total, serão sete empresas signatárias: Shell Brasil Petróleo Ltda., Eneva 

S.A., Enauta Energia S.A., Imetame Energia Ltda., Energy Paranã Ltda., 

Potiguar E&P S.A. e Petroborn Óleo e Gás S.A. As áreas arrematadas irão 

gerar investimentos exploratórios mínimos da ordem de R$ 160 milhões. O 

evento será transmitido ao vivo pelo canal da ANP no YouTube, às 10h30.  

A FGV Energia e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás 

Liquefeito de Petróleo (Sindigás) promovem webinar com o tema "Boas 

Práticas Regulatórias no Setor de GLP". Estão previstas presenças do 

diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia; do presidente do Sindigás, Sergio 

Bandeira de Mello; e do professor da UFRJ e especialista na área de 

energia, Helder Queiroz. O seminário será exibido a partir de 18h pelo 

canal da FGV no YouTube.  

Já na terça-feira (29), o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (FGV Ibre) divulga às 8h a Sondagem de Serviços, com 



desempenho do Índice de Confiança de Serviços (ICS) de junho, e a 

Sondagem do Comércio, com desempenho do Índice de Confiança do 

Comércio (Icom) de junho. Os técnicos do Ibre comentam os resultados 

dos dis indicadores para os jornalistas a partir de 10h.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h, o 

Índice de Preços ao Produtor (IPP) Indústrias Extrativa e de Transformação 

de maio. Está prevista, também, a divulgação o Índice Geral de Preços do 

Mercado (IGP-M) de junho pela Fundação Getúlio Vargas.  

Na quarta-feira (30), o IBGE divulga, às 9h, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) para o trimestre móvel fevereiro-abril de 

2021.  

Mais cedo, às 8h, O FGV Ibre divulga o Indicador de Incerteza da 

Economia Brasil (IIEBr) de junho. Os técnicos do instituto comentam os 

resultados para os jornalistas a partir de 10h.  

Também o FGV Ibre apresenta, na quinta-feira (1º/7), às 8h o Índice de 

Confiança Empresarial (ICE) de junho, com comentários para a mídia a 

partir de 10h.  

Na sexta-feira (2/7) é a vez do IBGE trazer a público Pesquisa Industrial 

Mensal: Produção Física - Brasil de maio, às 9h. Já o portal Canal Energia 

promove entrevista com o presidente do conselho de Administração da 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altier, às 17h, nos 

canais virtuais do portal. 

 

Fonte original: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/06/27/semana-

tem-divulgacao-de-indicadores-macroeconomicos-e-eventos-na-area-de-

energia.ghtml  
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