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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras e União assinam acordo de unificação de campos no Parque das Baleias
(ES)
A Petrobras assinou, nesta sexta-feira (5), o acordo que oficializa a unificação de campos na região conhecida como “Parque das Baleias”, localizada na porção da Bacia de Campos confrontante ao Espírito
Santo. A solenidade foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória (ES), com a presença do presidente da
companhia, Roberto Castello Branco.

Ibovespa (05/04)| 0,83%
Petrobras ON (05/04)| 2,23%
Petrobras PN (05/04)| 1,09%
Câmbio (05/04)|
R$/US$| 3,8622
R$/€| 4,3308

Fonte: Agência Petrobras - 05/04/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (05/04)| 63,08

Petrobras define melhor proposta para venda da TAG

Brent US$/Barril (05/04)| 70,34

A Petrobras informa que, no âmbito do processo competitivo de desinvestimento de 90% da participação
na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), o grupo ENGIE, conjuntamente com o fundo canadense
Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), apresentou a melhor proposta, representando um Valor
da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.

Fonte: Agência Petrobras - 05/04/2019

Gás Natural (05/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,660

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Petrobras Distribuidora arremata área no Porto de Miramar (PA)

 Pintura industrial

A Petrobras Distribuidora foi vencedora da licitação do lote BEL08 no Porto de Miramar (PA), para movimentação e armazenamento de granéis líquidos, com valor de outorga de R$ 50 milhões. O certame foi
concluído hoje (05/04) em leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), na
sede da B3, em São Paulo (SP).

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

Fonte: Agência Petrobras - 05/04/2019

 Inspeção por partículas magnéticas

Ibama com voz no CNPE e cessão onerosa

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, delegou em seu impedimento e do seu respectivo substitutivo, ao presidente do Ibama, Eduardo Bim, competência para manifestação no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sobre as avaliações ambientais para a oferta de blocos exploratórios nos leilões da
ANP.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 08/04/2019
Eventos

Governo pretende alterar lei para dividir mais de R$ 100 bi do pré-sal com estados
Fonte: O Globo - 08/04/2019

Leilões levantam R$ 8 bilhões em outorgas para União
Fonte: Valor Econômico - 08/04/2019

Engie estreia em gás no Brasil e mira novos negócios
Fonte: Portos e Navios - 07/04/2019
Inscrições

Número de blocos devolvidos cresce no país

Download da
programação
10 de abril

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/04/2019

Licitação de DPR tem apenas uma oferta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/04/2019

Nova fase do pré-sal autorizada
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/04/2019

Karoon atualiza status de projetos no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/04/2019

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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