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A Pré-Sal Petróleo 
S.A. (PPSA), empresa 
vinculada ao Ministé-
rio de Minas e Energia, 
responsável pela gestão 
dos contratos de parti-
lha de produção, gestão 
da comercialização de 
petróleo e gás natural 
na área do pré-sal, fe-
chou acerto de contas 
com a Petrobras no va-
lor de R$ 76 milhões. O 
dinheiro corresponde 
à parcela da União na 
produção de petróleo 
e gás natural no campo 
de Tartaruga Verde Su-
doeste, objeto de con-
trato de partilha de pro-
dução assinado em 17 
de dezembro de 2018.

Com esse acordo a Pe-
trobras está ressarcindo, 
em espécie, a parcela de 
produção a que a União 

Valor é acerto de contas pela produção na área do pré-sal

Petrobras paga R$ 76 mi 
à União por petróleo e gás

Beneficiários do Bolsa Família 
recebem 3ª parcela do auxílio

Cerca de 1,9 milhão 
de beneficiários do Bolsa 
Família com Número de 
Identificação Social (NIS) 
final 4 receberam ontem a 
terceira parcela do auxílio 
emergencial. Os integran-
tes do programa começa-
ram a receber a terceira 
parcela na última quarta-
feira (17). Os primeiros a 
receber foram os benefici-
ários com NIS final 1.

Confiança da indústria cresce 15,2 pontos
O Índice de Confiança 

da Indústria, divulgado 
pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), teve um 
aumento de 15,2 pontos 
na prévia de junho deste 
ano, em comparação com 
o dado consolidado de 
maio deste ano. Com o re-
sultado, o indicador atin-
giu 76,6 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pon-
tos. Caso a prévia se con-
firme no resultado conso-
lidado de junho, essa será 
a maior alta mensal da 

história da pesquisa.
O avanço da confiança 

em junho é resultado da me-
lhora da avaliação dos em-
presários em relação ao pre-
sente e, principalmente, da 
confiança para os próximos 
três e seis meses. Segundo 
a FGV, o Índice de Expecta-
tivas, que mede a confiança 
no futuro, teve crescimento 
de 20,6 pontos, para 75,5 
pontos, recuperando nos 
últimos dois meses mais da 
metade da queda observada 
em abril. n

Os repasses de R$ 600 
a R$ 1.200 obedecem ao 
calendário habitual do 
programa até 30 de junho. 
As demais parcelas ainda 
não têm data definida 
de pagamento. O auxílio 
emergencial é parte das 
ações do Governo Federal 
para reduzir os impactos 
socioeconômicos causa-
dos pela pandemia de Co-
vid-19. n

teria direito desde a as-
sinatura do contrato de 
partilha até 31 de de-
zembro do ano passado. 
Essa parcela não foi co-
mercializada pela PPSA 
e acabou ficando com a 

Petrobras.
Todo o petróleo e gás 

da União produzido no 
campo de Tartaruga 
Verde Sudoeste a partir 
do dia 1º de janeiro de 
2020 passa a ser vendi-

do pela PPSA. Como a 
participação da União 
no campo é pequena, a 
expectativa é que a pri-
meira carga de petró-
leo seja comercializada 
dentro de um ano. n

Empresa petrolífera recebeu dividendos 
da produção no campo de Tartaruga Verde Sudoeste
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Pagamento do auxílio busca 
reduzir impactos da pandemia de Covid-19
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Avaliação positiva dos empresários 
sobre presente e futuro impulsionou os números

Reuters


