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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (23/04)| 0,00%

Cessão onerosa na pauta de governadores em Brasília

Petrobras ON (23/04)| 0,81%

Nesta terça-feira, governadores dos 27 estados da federação se reúnem em Brasília em mais uma edição
do Fórum dos Governadores. Na pauta, além do debate acerca da reforma da previdência, estarão
demandas dos líderes estaduais sobre a partilha do bônus de assinatura do excedente da cessão onerosa.

Petrobras PN (23/04)| 0,87%
Câmbio (23/04)|
R$/US$| 3,9436

Fonte: epbr - 23/04/2019

R$/€| 4,4224
Petróleo|

Senado e TCU vão analisar política de preços da Petrobras

WTI US$/Barril (23/04)| 66,30

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) vai
apurar, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), a atual política de reajuste de combustíveis
praticada pela Petrobras, sobretudo da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A medida está prevista na
Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) 1/2018, apresentada pela ex-senadora Vanessa Grazziotin e
aprovada nesta terça-feira (23).

Brent US$/Barril (23/04)| 74,51
Gás Natural (23/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,46

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 23/04/2019

Petróleo | Agenda Abril - Maio

Definida compensação da Petrobras no leilão do excedente da cessão onerosa

 Pintura industrial

O ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, publicou portaria que define as regras para a
compensação da Petrobras pelos investimentos feitos nas áreas da cessão onerosa no leilão do excedente
da cessão onerosa. A compensação será calculada pelo diferimento da produção do volume contratado
em regime de cessão onerosa, decorrente da assinatura do(s) Contrato(s) de Partilha de Produção, de
forma a maximizar o Valor Presente Líquido – VPL da União e manter o VPL da Petrobras calculado com
base na data de assinatura do(s) Contrato(s) de Partilha.

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

Fonte: epbr - 24/04/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Petróleo fecha em alta e renova máxima de 6 meses com sanções ao óleo iraniano

 Básico de Mergulho

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 23, ainda refletindo a retirada de
isenção a países que importam óleo iraniano, anunciada oficialmente na segunda-feira, 22, pelo governo
dos Estados Unidos.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Abegás - 24/04/2019

Novos membros efetivos no CA da PetroRio

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/04/2019

Óleo vaza em Albacora
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/04/2019

União arrecada R$ 1 bilhão com Sapinhoá
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/04/2019

Comgás planeja investir R$ 400 milhões em 2019
Fonte: Brasil Energia - 23/04/2019

Consumo de gás natural dá sinais de recuperação
Fonte: Valor Econômico - 24/04/2019

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

10/05/2019

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.
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