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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (02/05)| 0,86%

Ações da ONIP para 2019
Petrobras ON (02/05)| 1,5%

A competitividade é uma das premissas basilares da ONIP. Ela reflete todo o novo posicionamento
estratégico. O calendário do mercado de Óleo & Gás neste ano é intenso. Maio foi escolhido para o
lançamento do novo portal da organização, logo após reposicionamento de nossa identidade visual. Esta
não foi escolhida por acaso. Aproveitamos a oportunidade, através de uma parceria com a Apex-Brasil,
para divulgarmos também mundialmente, durante a OTC Houston 2019.

Petrobras PN (02/05)| 1,4%
Câmbio (02/05)|
R$/US$| 3,9650
R$/€| 4,4352

Fonte: ONIP - 02/05/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (02/05)| 61,81

IBP reúne especialistas para debater a transição energética

Brent US$/Barril (02/05)| 70,75
Gás Natural (02/05)|

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), em parceria com a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), promoveu na última quinta-feira (25/04) a primeira edição do Ciclo de Debates para a
Transição Energética.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,59

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 02/05/2019

Petróleo | Agenda Abril - Maio

Setor químico aguarda política do gás

 Pintura industrial

A aprovação da resolução que cria o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no
Brasil, no início de abril pelo Conselho Nacional de Política Energética, foi comemorada pelo setor
químico.

 Instalações subaquáticas

Fonte: Abegás - 03/05/2019

 Simulação de Operações FPSO

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

 Controle de lastro

Chevron concluiu a compra de Pasadena por menos da metade do preço que a
Petrobras pagou pela refinaria

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

A refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foi definitivamente transferida para as mãos da Chevron. A
companhia americana declarou que concluiu a transação com a Petrobrás por US$ 467 milhões, sendo US$
350 milhões pelo valor das ações e US$ 117 milhões de capital de giro.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Petronotícias - 02/05/2019

Eventos

Produção dos EUA atinge recorde e reservas de petróleo do país sobem
Enquanto o setor de óleo e gás aguarda por elevação dos preços por conta do caos na Venezuela, um
novo fator pode ajudar a equilibrar a balança do valor do barril. As reservas dos Estados Unidos subiram
em 9,9 milhões de barris, chegando a 470,6 milhões.
Fonte: Petronotícias - 02/05/2019

Modelo de contratação de FPSOs em pauta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/05/2019

Ecopetrol amplia presença no pré-sal

14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/05/2019

Brasil e GOM no foco da Shell
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/05/2019

Fim de isenções para importação de óleo do Irã
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/05/2019

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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