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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/04)| 0,05%

Programa “Novo Mercado de Gás”: boas expectativas

Petrobras ON (29/04)| 0,46%

O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Marcio
Felix, detalhou ao Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan o programa “Novo Mercado de Gás”.
De acordo com ele, a iniciativa busca fomentar no país um mercado mais aberto, dinâmico e
competitivo.

Petrobras PN (29/04)| 0,44%
Câmbio (29/04)|
R$/US$| 3,9364

Fonte: Firjan - 29/04/2019

R$/€| 4,3966
Petróleo|

MME abre três consultas públicas

WTI US$/Barril (29/04)| 63,50
Brent US$/Barril (29/04)| 72,04

O Ministério de Minas e Energia abriu nesta terça-feira três consultas públicas para receber contribuições
sobre redução de emissões, despacho hidrotérmico de curtíssimo prazo e cálculo e revisão dos montantes
de garantia física de energia de usinas solares fotovoltaicas. As duas primeiras acontecem pelo prazo de
30 dias e a última, por 45 dias.

Gás Natural (29/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,59

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 30/04/2019

Petróleo | Agenda Abril - Maio

Adesão a plano de gás abre ajuda do Tesouro a Estados

 Pintura industrial

A adequação das leis estaduais ao plano de abertura do mercado de gás natural, anunciado pelo ministro
Paulo Guedes (Economia), será exigida como uma das contrapartidas à liberação de R$ 10 bilhões como
garantia do Tesouro para ajudar os Estados a terem acesso a financiamentos.

 Instalações subaquáticas

Fonte: Abegás - 30/04/2019

 Simulação de Operações FPSO

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

 Controle de lastro

Petrobras vende para a Petronas a metade do campo de Tartaruga Verde na Bacia de
Campos

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Petrobras não está vendendo apenas suas refinarias, mas também suas reservas de petróleo. A
petroleira gigante da Malásia, Petroliam Nasional Bhd (Petronas), comprou a metade do campo de
Tartaruga Verde, depois de uma longa negociação com a Petrobras.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Petronotícias - 29/04/2019

Eventos

Petrobras eleva em 3,5% preço médio da gasolina; diesel não sobe
Fonte: Valor Econômico - 29/04/2019

PetroRio deixa o onshore brasileiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/04/2019

Petrobras avalia modelo de venda do refino
Fonte: Valor Econômico - 30/04/2019

Com 'ONS do gás' e abertura só em 2022, Petrobras desagrada Guedes

14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

Fonte: Valor Econômico - 29/04/2019

BW prepara estreia como operadora no Brasil
Fonte: Portos e Navios - 29/04/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

12/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

26/04/2019 a 13/05/2019

15/05/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que irá alterar as Resoluções ANP nº 49, de 30
de novembro de 2016 e nº 51, de 30 de novembro de 2016, que disciplina os requisitos necessários à autorização
para o exercício da atividade de distribuição e de revenda de gás liquefeito de petróleo e a sua regulamentação.

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
ANP

11/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a redação final 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

-

04/06/2019

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.

02/05/2019 a 31/05/2019
MME

-

70
Proposta de metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a
comercialização de combustíveis .
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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