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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (24/04)| 0,92%

Abastece Brasil quer desenvolver o mercado e promover a concorrência no setor de
combustíveis
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, lançou hoje (24), o programa Abastece Brasil, que visa
o desenvolvimento do mercado de combustíveis. O principal objetivo do programa é a promoção da
concorrência no setor, atuando na diversificação de atores, na atração de investimentos em refino e
logística, no fim da diferenciação de preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) e no combate à
sonegação e à adulteração de combustíveis.

Petrobras ON (24/04)| 1,74%
Petrobras PN (24/04)| 0,29%
Câmbio (24/04)|
R$/US$| 3,9630
R$/€| 4,4362
Petróleo|
WTI US$/Barril (24/04)| 65,89

Fonte: MME - 24/04/2019

Brent US$/Barril (24/04)| 74,57

Aumento de 6% nas refinarias no GLP para o comércio e indústria

Gás Natural (24/04)|

O Sindigás informou, por meio de nota, que foi comunicado pela Petrobras na tarde de hoje (24) que o
preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) empresarial e comercial, para embalagens acima de 13 kg, nas
refinarias da estatal, será reajustado em 6% a partir de amanhã (25).
Fonte: TN Petróleo - 24/04/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,46

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Abril - Maio

 Pintura industrial

Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil realiza
sua 1ª reunião ordinária

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Foi realizada hoje, 24, no Ministério de Minas e Energia (MME), a 1ª reunião ordinária do Comitê de
Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil. O Comitê, constituído no âmbito do
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), terá competência para propor medidas de estímulo à
concorrência no mercado de gás natural, propor ações a entes federativos para a promoção de boas
práticas regulatórias e, ainda, encaminhar ao CNPE recomendações de diretrizes e aperfeiçoamento de
políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural.

 Corte e soldagem subaquática

Fonte: MME - 24/04/2019

 Básico de Mergulho

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

Dados da Conab indicam volume recorde na produção de etanol
A produção de etanol no Brasil deve atingir o montante recorde de 33,58 bilhões de litros na safra
2018/19, aumento de 23,3% sobre a temporada anterior, segundo dados divulgados hoje (23), pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Desse total, 22,99 bilhões de litros são de etanol
hidratado (alta de 41,5%) e 10,59 bilhões de litros de anidro (queda de 3,7% sobre a safra anterior).

Eventos

Em breve

Fonte: TN Petróleo - 24/04/2019

Agenersa abre consulta para unificar
autoimportador e consumidores livres

regulamentações

de

autoprodutor,

A Agenersa abriu consulta pública nesta quarta-feira (24/04) para unificar as 12 deliberações emitidas
pelo Conselho Diretor (CODIR) que regulamentam os serviços de distribuição do gás natural para
autoprodutores, autoimportadores e consumidores livres. Interessados têm até o dia 10 de maio para
enviar contribuições.
Fonte: Agenersa - 24/04/2019

Com novo aumento da Petrobras, preço da gasolina na refinaria sobe 31% no ano
Fonte: O Globo - 22/04/2019

Occidental faz oferta de US$ 55 bi pela Anadarko
Fonte: Valor Econômico - 25/04/2019

Foco no “hot spot”
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/04/2019

Diesel segue com defasagem, dizem importadores
Fonte: Valor Econômico - 24/04/2019

Petrobras quer construir termelétrica no Comperj
Fonte: O Globo - 25/04/2019

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 06/05/2019
ANP

10/05/2019

10/2019
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.

24/05/2019 a 23/05/2019

04/06/2019

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval do Sistema FIRJAN e enviado diariamente para
subsídios
e Clique
informações
adicionais para a redação final
associados e parceiros. Respeitamos sua privacidade, se não deseja Obter
mais receber
nossos e-mails,
aqui para cancelar.

ANP

11/2019

da Resolução que Regulamenta as regras que
estabelecem as definições, diretrizes e normas para a aplicação de recursos a que se referem às Cláusulas de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, presentes nos Contratos para Exploração Desenvolvimento e Produção de
Petróleo e Gás Natural, bem como as regras para comprovação das atividades de P,D&I e respectivas despesas
realizadas pelas Empresas Petrolíferas em cumprimento às referidas cláusulas contratuais.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas

