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Notícias em Destaque

Publicações

Bento Albuquerque promete apresentar Novo Mercado de Gás em abril ao Congresso
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou hoje que apresentará o novo projeto do governo
federal para o setor de gás natural em abril ao Congresso. Em audiência pública na Comissão de Minas e
Energia da Câmara, Albuquerque disse que espera trabalhar junto com os parlamentares no projeto chamado
Novo Mercado de Gás.
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Indicadores
Ibovespa (27/03)| 3,57%

Fonte: epbr - 27/03/2019

Petrobras ON (27/03)| 4,64%

Resultado da licitação das corvetas será anunciado durante a realização da LAAD, a
feira de defesa

Petrobras PN (27/03)| 4,51%
Câmbio (27/03)|

A Marinha do Brasil confirmou que o resultado da licitação das corvetas só sairá mesmo durante a realização
da LAAD Defence & Security – Feira internacional de Defesa e Segurança, um dos maiores e mais importantes
eventos do setor na América Latina, que será realizada no próximo mês, no Rio de Janeiro, do dia 2 ao dia 5.
Fonte: Petronotícias - 27/03/2019

R$/US$| 3,9389
R$/€| 4,4321
Petróleo|
WTI US$/Barril (27/03)| 59,41
Brent US$/Barril (27/03)| 67,83

Petrobras estuda medidas para reduzir exposição com gás boliviano

Gás Natural (27/03)|

No dia anterior à multa aplicada pela Petrobras, o ministro boliviano dos Hidrocarbonetos, Luiz Alberto Sanchez, declarou que a Bolívia espera ampliar em 4 milhões de m³/dia sua oferta de gás natural para atender
aos mercados do Brasil e da Argentina. Para isso, a YPFB pretende perfurar mais 26 poços de petróleo neste
ano, o que deve contribuir para duplicar as reservas de gás do país, passando de 10,7 trilhões de pés cúbicos
(TCF) para 20 TCF até 2025.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,72

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: Abegás - 28/03/2019

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Balanço do Gás para Crescer: avanços e o que ainda falta ser feito
O programa Gás para Crescer iniciado em 2016 representou o mais importante esforço político realizado pelo
Governo Federal até hoje para reformar e introduzir a competição na indústria de gás natural no Brasil.
Através deste programa o Governo Federal convocou os principais stakeholders do setor para, a partir de diretrizes claras para a criação de um mercado competitivo de gás, discutir e propor mudanças regulatórias
para a abertura do setor à competição.
Fonte: epbr - 27/03/2019

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

Elfe vence licitação da Petrobras

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/03/2019

Eventos

Brasil quer expandir exploração do pré-sal para fora de fronteira marítima
Fonte: Folha de S.Paulo - 28/03/2019

Sete Brasil recebe propostas

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/03/2019

Estados terão socorro de R$ 10 bi, diz Guedes
Fonte: Valor Econômico - 28/03/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

05/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

-

29/03/2019

Dar ciência da nova versão do Anexo I do Edital da Oferta Permanente em função da inclusão de blocos com risco
exploratório e áreas com acumulações marginais para outorga de contratos de concessão para exploração ou
reabilitação e produção de petróleo e gás natural e alteração da área do Bloco PN-T-98.

28/02/2019 a 04/04/2019
ANP

08/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre o Edital de Chamada Pública para a contratação de Capacidade de
Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.909/2009.

04/03/2019 a 04/04/2019
ANP

06/2019

10/04/2019

26/04/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta da Resolução ANP que revisará a Resolução ANP nº 22/2014
que estabelece critérios para obtenção do registro de graxas e óleos lubrificantes a serem comercializados no
território nacional, responsabilidades e obrigações dos detentores de registro, produtores e importadores de
lubrificantes, bem como as vedações a esses agentes e aos distribuidores e revendedores.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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