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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (03/04)| 0,94%

Petrobras fará 4D com nodes em Jubarte, na Bacia de Campos
A Petrobras está licenciando uma campanha para aquisção de dados sísmicos 4D, com nodes, no campo de
Jubarte, no Parque das Baleias, na parte capixaba da Bacia de Campos. A campanha, que será proprietária, terá duração de 161 dias.

Petrobras ON (03/04)| 2,10%
Petrobras PN (03/04)| 2,65%
Câmbio (03/04)|

Fonte: epbr - 03/04/2019

R$/US$| 3,8436
R$/€| 4,3225

Comissão de Minas e Energia aprova audiência pública para debater Lei do Gás

Petróleo|

Em reunião na manhã desta quarta-feira, 3, a Comissão de Minas e Energia aprovou a convocação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do diretor-geral da Aneel, André Pepitone, para debater
o Decreto n° 9.642/2018, que restringiu descontos na tarifa de energia no campo. A comissão também
aprovou convite ao presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para debater a nova política de reajustes quinzenais para o preço do diesel a refinarias.

WTI US$/Barril (03/04)| 62,46
Brent US$/Barril (03/04)| 69,31
Gás Natural (03/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,680

‘
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Fonte: epbr - 03/04/2019

Petróleo | Agenda - Março-Abril

Exportações de etanol crescem 96,2% em março na comparação anual

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

As exportações brasileiras de etanol totalizaram 129,3 milhões de litros em março, alta de 96,2% na comparação com igual mês de 2018, apontam dados do Ministério da Economia. A receita obtida chegou a US$
66,5 milhões, elevação de 59,1%, considerando a mesma base de comparação.
Fonte: TN Petróleo - 03/04/2019

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático

Gas Natural Açu conclui financiamento e acerta contrato de € 1 bi com Siemens

 Inspeção por partículas magnéticas

A Gás Natural Açu (GNA), que desenvolve o primeiro projeto termoelétrico no Porto do Açu (RJ), anunciou que fechou ps acordos para o financiamento de longo prazo para o projeto. Também foi anunciando o
contrato com a Siemens, de € 1 bilhão para construir e operar a UTE GNA I.– Ao todo, foram assinados
dois contratos de financiamento: US$ 288 milhões com a International Finance Corporation (IFC), fechado
agora em março; e R$ 1,76 bilhão, em dezembro de 2018, com BNDES e KfW IPEX-Bank, da Alemanha,
que envolve financiamento de exportação.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 03/04/2019
Eventos

Brasil tem nove sondas sem contrato
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/04/2019

QGOG na frente em bid do BM-S-11
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/04/2019

Venda de refinarias será decisiva para futuro da Transpetro
Fonte: Valor Econômico - 04/04/2019
Inscrições

Petrobras faz oferta a distribuidoras de gás
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Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/04/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

22/03/2019 a 09/04/2019

10/04/2019

09/2019
Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato de concessão da 16ª Rodada de
Licitações de blocos exploratórios.

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval do Sistema FIRJAN e enviado diariamente para
associados e parceiros. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

