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Notícias em Destaque

Indicadores

Três empresas são pré-qualificadas para participar do processo de arrendamento
das Fafens
As empresas Acron, Formitex e Proquigel atenderam aos requisitos exigidos pela Petrobras e estão
habilitadas a participar da licitação destinada ao arrendamento das fábricas de fertilizantes da Bahia
(Fafen-BA) e do Sergipe (Fafen-SE). A etapa de pré-qualificação foi encerrada nesta segunda-feira
(01/04). O processo licitatório para o arrendamento seguirá os ritos e atos da Lei Federal 13.303/2016
(Lei das Estatais).
Fonte: Agência Petrobras - 02/04/2019

Ibovespa (02/04)| 0,70%
Petrobras ON (02/04)| 0,42%
Petrobras PN (02/04)| 1,04%
Câmbio (02/04)|
R$/US$| 3,8661
R$/€| 4,3250
Petróleo|
WTI US$/Barril (02/04)| 62,58
Brent US$/Barril (02/04)| 69,37

Bento Albuquerque fala a investidores de Israel

Gás Natural (02/04)|

A uma plateia de cerca de 400 participantes, com a presença do Ministro de Minas e Energia de Israel,
Yuval Steinitz, no Painel “Inovação Brasileira em O&G”, o Ministro previu que, para o crescimento
econômico brasileiro projetado (PIB), de 2,7% a 3% entre 2018 e 2027, serão necessários investimentos
de até US$377 bilhões em petróleo, gás e biocombustíveis; US$ 100 bilhões em eletricidade; e outros US$
20 bilhões em mineração.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,680

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: MME - 02/04/2019

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

ANP participa de missão da Presidência da República a Israel
Oddone foi palestrante no painel “Panorama do setor de Petróleo & Gás”. Em sua apresentação,
“Innovation and Sustainability in the Energy Industry”, falou sobre como a conexão existente entre
inovação e energia transformou a vida das pessoas e como contribuirá para que tenhamos um mundo
cada vez mais sustentável.

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

Fonte: ANP - 02/04/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho

GeoANP: Agência divulga informações públicas georreferenciadas

 Técnico em Petroquímica

A ANP lança hoje (2/4) o GeoANP – Mapa de dados georreferenciados. No primeiro momento,
estão disponíveis informações referentes a bacias sedimentares, como poços perfurados, levantamentos
sísmicos e blocos licitados em rodadas.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: ANP - 02/04/2019

Eventos

Governo e Petrobras chegam a consenso sobre cessão onerosa
Fonte: Valor Econômico - 03/04/2019

GNA obtém US$ 288 milhões para térmica a gás
Fonte: Valor Econômico - 03/04/2019

3 grupos fazem nova oferta pelo TAG, da Petrobras
Inscrições

Fonte: Exame - 03/04/2019

Download da
programação
10 de abril

Produção de petróleo e gás cai no país
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/04/2019

Frente parlamentar pela petroquímica é relançada
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/04/2019

Dois grupos no páreo por sondas da Sete
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/04/2019

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
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