22 de abril de 2019 | Ano VI | Nº 074

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/04)| 1,39%

ANP extingue contratos da Petrobras em campos terrestres sem investimentos
A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou, em reunião de diretoria realizada na última
quinta-feira, 18, a extinção dos contratos de concessão dos campos de Lagoa Branca, Barra do Ipiranga,
Rio Barra Seca, Rio Itaúnas Leste, Rio São Mateus Oeste, Mariricu Oeste, Jacupemba e Nativo Oeste, todos
em terra e operados pela Petrobras. A decisão foi tomada após pedido da estatal de revisão de uma
decisão anterior da diretoria da agência que determinava que a empresa apresentasse planos de
desativação das áreas por conta de sua inatividade.
Fonte: epbr - 20/04/2019

Petrobras ON (18/04)| 1,92%
Petrobras PN (18/04)| 3,18%
Câmbio (18/04)|
R$/US$| 3,9370
R$/€| 4,4268
Petróleo|
WTI US$/Barril (18/04)| 64,00
Brent US$/Barril (18/04)| 71,97

Alta da gasolina este ano é superior à do óleo diesel

Gás Natural (18/04)|

A ameaça de greve dos caminhoneiros jogou holofotes na alta do preço do diesel este ano, mas a gasolina
já acumula uma variação ainda maior. Em 2019, o reajuste promovido pela Petrobras para a gasolina
vendida nas refinarias chega a quase 30%, enquanto o do diesel soma 24%.
Fonte: Abegás - 22/04/2019

Começa a contar o prazo da Petrobras para preferência no leilão do excedente da
cessão onerosa
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou, em edição extra do Diário Oficial da União
nesta quinta-feira (18/4), a resolução que autoriza a ANP a realização o leilão do excedente da cessão
onerosa, aprovado na noite de ontem. Com a publicação da resolução, começa a contar o prazo de 30 dias
que a Petrobras possui para manifestar interesse nas áreas de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia.
Fonte: epbr - 18/04/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,49

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Abril - Maio

 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

Gás mais barato geraria R$ 200 bilhões de investimentos

 Aperfeiçoamento de Mergulho

O plano para baratear o custo do gás natural , em elaboração pelo governo federal, deve fazer a taxa de
investimentos do Brasil passar dos atuais 16% do PIB para 19% em quatro anos — uma alta que
representaria cerca de R$ 200 bilhões. A estimativa é do economista Carlos Langoni, ex-presidente do
Banco Central e diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, um dos principais idealizadores do
projeto, que é tratado diretamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Fonte: Abegás - 22/04/2019

Petroleira sobe após reajuste do diesel e garante alta de 1,39% à Bolsa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/04/2019

Em breve

Plano de privatizações de Guedes esbarra em resistência nos ministérios
Fonte: Estadão - 20/04/2019

Petrobras confirma extensão de acumulação de gás e óleo em Moita Bonita
Fonte: Portos e Navios - 21/04/2019

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.

15/04/2019 a 06/05/2013
ANP

10/2019

10/05/2019

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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