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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (17/04)| 1,11%

Petrobras reajusta o preço do diesel
A Petrobras informa que decidiu aumentar o preço do diesel em R$ 0,10/litro, o que implica numa
variação mínima de 4,518% e máxima de 5,147%, nos seus 35 pontos de venda no Brasil. Este aumento
passa a vigorar a partir de amanhã, dia 18/04/19.

Petrobras ON (17/04)| 0,1%
Petrobras PN (17/04)| 0,11%
Câmbio (17/04)|
R$/US$| 3,9225

Fonte: Agência Petrobras - 17/04/2019

R$/€| 4,4316

CNPE aprova os parâmetros técnicos e econômicos para o Leilão do Excedente da
Cessão Onerosa
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, nesta quarta-feira, 17, os parâmetros técnicos
e econômicos do Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato da Cessão Onerosa. Trata-se de passo
fundamental para a realização do Leilão marcado para o dia 28 outubro de 2019, que poderá ser o maior
do mundo no setor de petróleo e gás, já realizado.
Fonte: MME - 17/04/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/04)| 63,76
Brent US$/Barril (17/04)| 71,62
Gás Natural (17/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,52

Cursos Firjan SENAI

Ibama regulamenta a transferência do licenciamento para estados e municípios

Petróleo | Agenda Abril - Maio

O presidente do Ibama, Eduardo Bim, publicou nesta quinta-feira, 18, instrução normativa que
regulamenta os procedimentos administrativos no Ibama para a delegação de licenciamento ambiental de
competência federal para órgão estadual de meio ambiente (OEMA) ou órgão municipal de meio ambiente
(OMMA). Pela nova norma, é possível a delegação do licenciamento de empreendimentos ou atividades
que afetem mais de um estado a apenas um órgão ambiental estadual ou órgão ambiental municipal, ainda
que não haja manifestação dos demais estados.
Fonte: epbr - 18/04/2019

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Petrobras informa sobre estudos da Caixa Econômica Federal para venda de suas
ações
A Petrobras informa que recebeu correspondência da Caixa Econômica Federal ("Caixa") onde comunica
que está estudando a possibilidade de alienar ações de emissão da Petrobras de sua titularidade, tendo
formado um sindicato de assessores financeiros e legais para avaliação das alternativas viáveis, não se
descartando a hipótese de realização de uma oferta pública secundária de ações (follow on) registrada no
Brasil e nos Estados Unidos.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Fonte: Agência Petrobras - 17/04/2019

Gás passa carvão na matriz da OCDE pela primeira vez

Em breve

O gás natural ultrapassa pela primeira vez o carvão na matriz energética dos países membros
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tendo uma participação de 27,4%
mix, contra 25,4% do carvão. O somatório das energias renováveis corresponde a uma participação total
27,4%. O dado está no relatório Key Eletricity Trends 2018, da Agência Internacional de Energia (IEA,
sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira (17/4).
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Fonte: Abegás - 18/04/2019

Governo anuncia que espera arrecadar R$ 106 bilhões com megaleilão no pré-sal
Fonte: O Globo - 17/04/2019

Pré-sal de Zona Econômica Exclusiva fica para 2020
Fonte: Valor Econômico - 17/04/2019

Guedes quer repartir até R$ 6 bi da cessão onerosa, caso reformas sejam aprovadas
Fonte: Valor Econômico - 18/04/2019

Shell contrata Halliburton para perfuração offshore
Fonte: Portos e Navios - 17/04/2019
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Consultas e Audiências Públicas em andamento
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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.

15/04/2019 a 06/05/2013

ANP

10/2019

15/05/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato da 6ª Rodada de Licitações sob o
regime de Partilha da Produção.

Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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