
 

 

13 de Junho de 2005 

Agenda do dia 
 
09:01 
Confira os principais destaques da agenda para esta quinta -feira: 
  
Governo:  
  
<> O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerim ônia de conclus ão e 
lançamento ao mar da plataforma P-47, às 10h, no Porto do Rio de Janeiro (p íer 
da Pra ça Mau á). Participam da solenidade a ministra de Minas e Energia, Dilma 
Rousseff, e o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra.  
  Do Rio, o presidente segue para o munic ípio de Itaguaí (RJ). Às 12h, no 
Centro 
de Treinamento Técnico da Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), vai conhecer  
os m ódulos (equipamentos) produzidos pela empresa para a Plataforma P-51, a 
primeira semi -submersível em construção no Brasil. A obra deve ser conclu ída em 
2007. Acompanha o presidente na visita à Nuclep o ministro da Ciência e 
Tecnologia, Eduardo Campos. Às 13h15, Lula viaja para Bras ília. A chegada à 
Base 
Aérea está prevista para as 14h50.  
  Às 16h, Lula recebe o vice -presidente e ministro da Defesa, Jos é Alencar, no 
Palácio do Planalto. Às 17h30, reúne-se com os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Severino Cavalcanti, e do Senado, Renan Calheiros.  
  
Indicadores:  
  
<> O diretor do Centro de Políticas Sociais (CPS) do Instituto Brasileiro de 
Economia da Funda ção Getúlio Vargas, Marcelo N éri, divulga às 10h, em entrevista  
coletiva na sede da FGV no Rio de Janeiro, a pesquisa Sexo, Casamento e  
Economia. O estudo é resultado do processamento, pelo CPS, de um vasto acervo de 
microdados relativos ao status conjugal dos brasileiros.  
  
Eventos:  
  
<> A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e a Bolsa de Valores do RJ promovem  
entrevista-coletiva, às 16h, ap ós ato de assinatura de convênio entre BM&F e  
Abraceel (Associa ção Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia  
Elétrica), referente aos contratos de comercialização de energia elétrica. Logo 
ap ós, os presidentes Manoel Felix Cintra Neto, da BM&F, e Paulo Cezar Coelho  
Tavares, da Abraceel, detalham o tema para a imprensa. Estará presente, também, 
o Presidente da BVRJ, Edson Menezes.   
  
EUA: 
  
<> 9h30: O Departamento do Trabalho norte -americano divulga seu relat ório sobre 
o número de pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 4 de junho. As  
expectativas são de uma queda de 15 mil no número de novos pedidos indo de 350  
mil para 335 mil.  
  
<> A temporada de balan ços trimestrais continua hoje nos Estados Unidos. Antes  
da abertura dos negócios em Wall Street saem os resultados da fabricante de  
chips National Semiconductor e da varejista de brinquedos Toys "R" Us.  
  
<> 11h: O chairman do Federal Reserve, Alan Greenspan, testemunha sobre o  
estado 
da economia norte-americana diante do Comitê da Junta Econômica do Congresso 
dos 
Estados Unidos em Washington D.C.  
  
Luiz Eduardo Queiroz / Fábio Palmigiani  
  
 

 

13/06 10:07 - LEIA Mercados: segmentos de bancos e construção movimentam bolsas européias 

13/06 10:02 - LEIA Mercados: Wall Street acorda lentamente de olho nos índices da semana 

10/06 20:02 - LEIA Mercados: confira as principais not ícias da semana 
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10/06 19:37 - LEIA Mercados: confira as principais not ícias do dia 

   
Mais Notícias>> 
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