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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/05)| 2,69%

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro promove debate sobre o Repetro
Petrobras ON (13/05)| 2,86%

A Firjan promove nesta terça-feira (14) o seminário “Um ano do Repetro-Sped – experiências do mercado
de petróleo e gás”. O objetivo é debater o atual cenário fiscal da indústria de P&G e avaliar as
experiências do setor, após um ano da edição da medida.

Petrobras PN (13/05)| 2,92%
Câmbio (13/05)|
R$/US$| 3,9890

Fonte: Petronotícias - 13/05/2019

R$/€| 4,4808

Governo oficializa criação de grupo para abertura do mercado de gás

Petróleo|
WTI US$/Barril (13/05)| 61,04

O CNPE oficializou a criação do Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural, grupo
que vai reunir o Ministério de Minas e Energia, Cade, ANP e EPE para discutir diretrizes para abertura do
setor. A resolução CNPE 4/2019 foi publicada nesta sexta (10), em edição extra do DOU.

Brent US$/Barril (13/05)| 70,23
Gás Natural (13/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Abegás - 13/05/2019

2,62

Cursos Firjan SENAI

Plano Mansueto sai nesta semana
União vai oferecer limite de R$ 13 bilhões por ano no pacote de ajuda aos estados e quer mercado livre
de gás como contrapartida. O Ministério da Economia vai lançar nesta semana o pacote de ajuda aos
estados em dificuldades financeiras, chamado de Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF). O lançamento da
medida foi confirmado hoje (13) pelo Palácio do Planalto, mas precisará ser aprovado pelo Congresso
Nacional para entrar em vigor.
Fonte: epbr - 14/05/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Consumidor livre de gás no Rio pode ter novo limite

 Inspeção por Partículas Magnéticas

A Agenersa – Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro – pretende
ampliar o incentivo aos consumidores livres de gás natural no estado. Para isso, considera uma proposta
para reduzir o volume mínimo de 25 mil m³/dia para 10 mil m³/dia para as empresas que pretendem
consumir gás nessa modalidade.
Fonte: Abegás - 14/05/2019

 Simulação de Operações FPSO
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Petrobras mantém inalterados preços de diesel e de gasolina
Eventos

A Petrobras comunicou nesta segunda-feira que manteve inalterados preços de gasolina e de diesel nas
refinarias pela sexta vez consecutiva. Como não houve ajustes, o preço da gasolina permanecerá sendo
negociado a R$ 2,045 o litro nas refinarias, em média no país. Já o preço médio do diesel continuará
saindo a R$ 2,3047 por litro.
Fonte: Abegás - 14/05/2019

Venda de refino da Petrobras fica para 2021
Fonte: Valor Econômico - 14/05/2019

Ataque a petroleiros sauditas eleva tensão e afeta cotação
Fonte: Valor Econômico - 14/05/2019
14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

Mero 1 terá nova técnica de injeção
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/05/2019

SBM estuda ter geração eólica no mar no país
Fonte: Valor Econômico - 13/05/2019

China anuncia retaliação aos EUA e derruba Ibovespa; dólar bate R$ 4
Fonte: Valor Econômico - 13/05/2019

20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

23/05 | 13h30 | Museu do Amanhã

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.

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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