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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/04)| 1,25%

Minas e Energia pode reavaliar blocos na 16ª rodada
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu nesta quinta-feira que o governo pode
reavaliar a inclusão de sete blocos exploratórios nas bacias de Camamu-Almada e Jacuípe e Camamu da
16ª rodada da ANP, programada para 10 de outubro. O ministro alertou, contudo, que por enquanto as
áreas seguem dentro do planejamento. Albuquerque participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira,
em Brasília, para detalhar as ações do MME nos 100 primeiros dias de governo.

Petrobras ON (11/04)| 1,3%
Petrobras PN (11/04)| 2,71%
Câmbio (11/04)|
R$/US$| 3,8399
R$/€| 4,3249

Fonte: epbr - 11/04/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (11/04)| 63,58

Monopólio da Petrobras no setor de gás natural precisa ser revisto, diz ministro

Brent US$/Barril (11/04)| 70,83

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.
Fonte: TN Petróleo - 11/04/2019

Gás Natural (11/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,66

Cursos Firjan SENAI

Chevron compra Anadarko por US$ 33 bilhões e vira sócia de Whaoo e Itaipu

Petróleo | Agenda Abril - Maio

A Chevron anunciou na manhã desta sexta-feira que está fechando uma acordo para a aquisição do
controle da petroleira Anadarko por US$ 33 bilhões. A major vai assumir as dívidas da Anadarko, o que
deve elevar o valor da transação para US$ 50 bilhões.

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

Fonte: epbr - 12/04/2019

 Simulação de Operações FPSO

Depois de seis anos, Dias Toffoli entende pressa de prefeitos e pauta julgamento dos
royalties para novembro
Já que só se espera há seis anos, o Presidente do Supremo, Dias Toffolli, decidiu acelerar o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade que dispõe sobre os critérios de distribuição dos royalties do petróleo
e marcou uma data: 20 de novembro. A ação está em tramitação no Supremo Tribunal Federal há seis
anos, uma demora que foi alvo de protesto dos prefeitos de Mato Grosso Sul que foram à Brasília para
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

 Controle de lastro

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

EVENTOS

Fonte: PetroNotícias - 11/04/2019

Planalto pede, e Petrobras suspende reajuste do diesel
Fonte: O Globo - 11/04/2019

Empresas começam a se estruturar em consórcios para comprar Liquigás

Em breve

Fonte: Estadão - 12/04/2019

Acordo com União vai dar fôlego à Petrobras para novos leilões
Fonte: Valor Econômico - 11/04/2019

OPEP pode aumentar produção de petróleo se preços subirem mais, dizem fontes
Fonte: Portos e Navios - 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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