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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (25/04)| 1,59%

Ricardo Salles quer simplificar licenciamento

Petrobras ON (25/04)| 0,26%

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse hoje (25) que as mudanças na legislação de
licenciamento ambiental devem simplificar processos sem abrir mão de garantias ambientais. “Entendo
que o projeto deve prestigiar a objetividade, a celeridade e a racionalidade, sem que isso signifique a
diminuição de garantias e proteções ambientais. Agora, coisas burocráticas, retrabalho e simplesmente
questões retóricas não são garantias de um meio ambiente adequado ou de um licenciamento eficiente”.

Petrobras PN (25/04)| 0,72%
Câmbio (25/04)|
R$/US$| 3,9725
R$/€| 4,4262

Fonte: epbr - 25/04/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (25/04)| 65,21

Petronas paga US$ 1,29 bi por dois projetos na Bacia de Campos

Brent US$/Barril (25/04)| 74,35

A Petronas fechou com a Petrobras a aquisição de 50% do campo de Tartaruga Verde e do módulo 3 do
campo de Espadarte, ambos na Bacia de Campos. A operação, avaliada em US$ 1,29 bilhão. A operação
marca a entrada da Petronas no mercado de produção de petróleo no Brasil.

Gás Natural (25/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,51

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 26/04/2019

Petróleo | Agenda Abril - Maio

Por US$ 8,6 bilhões, Petrobras vende 90% da TAG para ENGIE Brasil

 Pintura industrial

A Petrobras concluiu ontem (25/04) a alienação de 90% de sua participação na Transportadora Associada
de Gás S.A. (“TAG”) para o grupo formado pela ENGIE e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et
Placement du Québec (CDPQ). O valor da transação é de aproximadamente US$ 8,6 bilhões, considerando
os ajustes previstos contratualmente, e será pago na data do fechamento da operação. Esse valor inclui o
pagamento, pelo comprador, das dívidas da TAG perante o BNDES de aproximadamente US$ 800 milhões.
Fonte: TN Petróleo - 26/04/2019

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

Indústrias aderem ao gás natural atentas às questões ambientais e econômicas

 Aperfeiçoamento de Mergulho

O consumo de gás natural na indústria cresceu 4,5% em 2018, se comparado ao ano anterior, revela
levantamento feito pela ABEGÁS (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado) Os
motivos, segundo a pesquisa, seriam, em primeiro lugar, a vantagem econômica, pois o gás natural é
consideravelmente mais econômico que o óleo diesel e, em segundo, a questão ambiental.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Abegás - 26/04/2019

MME publica relatório executivo do balanço das ações dos 100 dias

Em breve

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulga o relatório executivo com grandes números e a síntese das
atividades que fazem parte da agenda do MME. O documento aborda os investimentos previstos no
horizonte decenal, que chegam a R$ 1,9 trilhão, considerando a atual relevância do MME, cuja receita
anual em 2018 representou mais de um terço das receitas do Governo Federal - exceto arrecadação da
Receita Federal.
Fonte: MME - 25/04/2019

Estudos sobre refinaria no Rio vão até agosto
Fonte: Valor Econômico - 26/04/2019

Petrobras muda estatuto para acelerar venda de subsidiárias
Fonte: O Globo - 25/04/2019

Oportunidades bilionárias no subsea
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/04/2019

Importação de combustível vai aumentar 40% se não houver investimento, diz EPE
Fonte: Valor Econômico - 26/04/2019

FPSOs de Marlim entram na fase final
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 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.

22/04/2019 a 23/05/2019

04/06/2019

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

24/04/2019 a 27/05/2019

AGENERSA

-

21/05/2019

A Consulta Pública Estudo e Reformulação do Arcabouço Regulatório para Autoprodutor, Autoimportador e
Consumidor Livre, refere-se ao processo regulatório E-22/007/300/2019, que agrupa todas as deliberações emitidas
pela Agenersa sobre o assunto desde 2011: deliberações nos 738/2011, 1250/2012, 1357/2012, 1616/2013,
2924/2016, 2850/2016, 3029/2016, 3163/2017, 3164/2017, 3165/2017, 3243/2017 e 3244/2017. O CODIR pretende
unificar todas as deliberações em um único documento para a regulamentação dos serviços de distribuição do gás
natural para autoprodutores, autoimportadores e consumidores livres.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas

