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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (30/04)| 0,17%

Chamada Pública para aquisição de gás natural inicia a segunda etapa
Petrobras ON (30/04)| 0,96%

As cinco concessionárias de distribuição de gás natural canalizado que atuam nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste e que são atendidas pelo GASBOL definiram a lista de supridores selecionados para
continuidade do processo de chamada pública. A lista com a identificação de supridores não será
divulgada nesta etapa.

Petrobras PN (30/04)| 0,95%
Câmbio (30/04)|
R$/US$| 3,9453

Fonte: TN Petróleo - 02/05/2019

R$/€| 4,4199
Petróleo|

Conteúdo local na pauta da ANP desta quinta-feira

WTI US$/Barril (01/05)| 63,60
Brent US$/Barril (01/05)| 72,18

A diretoria da ANP deve aprovar nesta quinta-feira, 2, a realização de audiência pública para discutir
TACs de conteúdo local de projetos já encerrados ou devolvidos. A medida é uma saída criada pela
agência para as petroleiras que possuem projetos de exploração e desenvolvimento da produção já
concluídos ou devolvidos e que não foram atingidos pela resolução que regulamentou a isenção de
conteúdo local.

Gás Natural (01/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,62

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 02/05/2019

Petróleo | Agenda Abril - Maio

 Pintura industrial

Etanol sobe em 20 Estados e no DF, diz ANP; preço médio avança 5,29% no País

 Instalações subaquáticas

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 20 Estados e no Distrito Federal na semana passada, de
acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
compilado pelo AE-Taxas. Recuaram em outros cinco Estados.

 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: Abegás - 02/05/2019

 Controle de lastro

Situação na Venezuela preocupa setor de combustíveis

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

 Aperfeiçoamento de Mergulho

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (1º) que há uma preocupação do governo com o impacto da crise
da Venezuela nos preços dos combustíveis. O país é um grande produtor de petróleo e sofre com sanções
econômicas e embargos de diversos países, liderados pelos Estados Unidos, à commodity.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 01/05/2019

Eventos

Estudo prevê R$ 240 bi em investimentos com fim do monopólio do gás
Fonte: Folha de São Paulo - 02/05/2019

Baixa competição entre distribuidoras impede gasolina mais barata, diz ANP
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/05/2019

Questões técnicas travam plano para gás barato
Fonte: Valor Econômico - 02/05/2019

Rafael Grisolia é eleito presidente da BR

14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/04/2019

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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