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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (10/04)| 0,35%

ExxonMobil quer ligar Gasbol com terminal de GNL
A ExxonMobil pretende ligar o Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) ao terminal de regaseificação Gás Sul, na
cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que está sendo desenvolvido pela Golar Power. Para
fazer a interligação, a empresa solicitou à ANP a inclusão do ponto de entrada “Garuva” no edital da
chamada pública para contratação de capacidade de transporte da TBG.

Petrobras ON (10/04)| 0,55%
Petrobras PN (10/04)| 1,30%
Câmbio (10/04)|
R$/US$| 3,8345

Fonte: epbr - 11/04/2019

R$/€| 4,3207
Petróleo|

Governo anuncia acordo com Petrobras de US$ 9 bilhões

WTI US$/Barril (10/04)| 64,61

A União irá pagar para a Petrobras o total de US$ 9,058 bilhões para rever o contrato de cessão onerosa
com a estatal. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 09, após reunião extraordinária do Conselho Nacional
de Política Energética.

Brent US$/Barril (10/04)| 71,73
Gás Natural (10/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,700

Fonte: epbr - 10/04/2019

Cursos Firjan SENAI

16ª Rodada: Realizada audiência pública sobre pré-edital e minuta de contrato
A ANP realizou hoje (10/4), no Rio de Janeiro, a audiência pública sobre o pré-edital e a minuta de
contrato da 16ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios, prevista para ser realizada no dia 10 de
outubro. Durante o período de consulta pública, a Agência recebeu 104 contribuições relativas ao préedital e 248 sobre a minuta de contrato.

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

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

Fonte: ANP - 10/04/2019

 Simulação de Operações FPSO

Realizada audiência pública sobre chamada pública para o Gasbol

 Controle de lastro

Segundo Cecchi, nos últimos anos houve uma mudança de mentalidade com relação ao setor de gás
natural, que ganhou força. “Não havia uma lógica própria para o setor de gás natural, ele era refém do
setor de petróleo. Agora, o mercado está consciente do papel do gás natural. Temos tudo para dar certo,
pois existe convergência dos agentes do mercado para destravar esse setor”.

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

Fonte: ANP - 10/04/2019

EVENTOS

Alta do petróleo desafia política de preços da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 11/04/2019

Após se desfazer da TAG, Petrobras quer levantar mais US$ 3 bi com venda de
gasodutos
Em breve

Fonte: O Globo - 10/04/2019

Liberação de áreas para leilão de petróleo não garante licenciamento em Abrolhos,
diz Salles
Fonte: O Globo - 10/04/2019

Petrobras prepara operação para vender até 30 % da BR Distribuidora
Fonte: Estadão - 11/04/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

06/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

04/03/2019 a 04/04/2019

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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