09 de abril de 2019 | Ano VI | Nº 066

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (08/04)| 0,27%

Venda da Liquigás: publicação do novo teaser
A Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 05/04/2019, referente ao processo competitivo para a alienação da integralidade das ações da Liquigás Distribuidora S.A., informa que o
novo Teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como critérios mais amplos de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras:
http://www.petrobras.com.br/ri.

Petrobras ON (08/04)| 2,15%
Petrobras PN (08/04)| 1,63%
Câmbio (08/04)|
R$/US$| 3,8658
R$/€| 4,3541

Fonte: Agência Petrobras - 09/04/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (08/04)| 64,40

Bolsonaro quer mudar distribuição de royalties do petróleo

Brent US$/Barril (08/04)| 71,10

O governo federal vai elaborar uma proposta para alterar as atuais regras de distribuição de royalties e
receitas obtidas pela exploração do petróleo entre União, estados e municípios. A informação, antecipada pela epbr no último mês, foi confirmada hoje (8) pelo porta-voz da Presdiência da República, Otávio Rêgo Barros.
Fonte: epbr - 09/04/2019

Gás Natural (08/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,710

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Abril-Maio

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

ANP realizará audiência pública sobre o Gasbol

 Pintura industrial

A ANP realizará na próxima quarta-feira (10/04) a audiência pública sobre a minuta do edital da chamada
pública para contratação da capacidade no gasoduto Bolívia Brasil (Gasbol). A chamada pública da TBG
(Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil) representa o primeiro passo na direção da implementação do regime de entrada e saída no transporte de gás natural no Brasil, tal como discutido no programa Gás para Crescer, capitaneado pelo Ministério das Minas e Energia.

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

Fonte: ANP - 08/04/2019

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

CNPE discute cessão onerosa

 Aperfeiçoamento de Mergulho

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deve aprovar nesta terça-feira o acordo de revisão do
contrato da cessão onerosa entre a Petrobras e a União. Conforme antecipado pelo Político, ferramenta
Premium de dados e informação da epbr, o valor do acordo deve ficar na casa dos US$ 9 bilhões.

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

Fonte: epbr - 09/04/2019
Eventos

Setor de GLP projeta crescimento de 1,5% no consumo e espera por medidas importantes na reunião do CNPE
O mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP) viveu, em 2018, um ano de desafios e estagnação, à sombra da atividade ainda retraída da nossa economia. Mas, para 2019, a projeção das companhias do setor é
de retomada no crescimento das vendas do produto, conforme afirma o presidente do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Sérgio Bandeira de Mello
Fonte: PetroNotícias - 09/04/2019

Conflito na Líbia leva barril do Brent a US$ 71

Inscrições

Fonte: Valor Econômico - 09/04/2019

Download da
programação
10 de abril

3,2 bilhões de boe descobertos em 2019
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/04/2019

Leilão da Sete Brasil em aberto
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/04/2019

Aeroportos de Cabo Frio e Houston juntos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/04/2019

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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