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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (15/05)| 0,51%

Firjan sedia debate sobre o primeiro ano do Repetro-Sped
Petrobras ON (15/05)| 0,7%

A Firjan reuniu, em 14/05, empresários e advogados no evento “Um ano do Repetro-Sped: Experiências
do mercado de P&G”, para debater sobre o regime que desonera o investimento de exploração e
produção de petróleo e gás natural, até 2040.

Petrobras PN (15/05)| 0,46%
Câmbio (15/05)|
R$/US$| 4,0031

Fonte: Firjan - 15/05/2019

R$/€| 4,4875

MME abre consulta pública sobre minuta de Portaria de Acordo de Coparticipação
necessário para o Leilão dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa

Petróleo|
WTI US$/Barril (15/05)| 62,02
Brent US$/Barril (15/05)| 71,77

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulga hoje, 15, em consulta pública, a minuta de Portaria
Ministerial, que visa regrar os acordos de coparticipação entre a Cessionária do Contrato de Cessão
Onerosa e os Contratados do Contrato de Partilha de Produção dos Volumes Excedentes da Cessão
Onerosa nas áreas de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia.

Gás Natural (15/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,60

Cursos Firjan SENAI

Fonte: MME - 15/05/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras completa 17 dias sem reajustar preço da gasolina na quinta-feira

 Técnico em Petróleo e Gás

A Petrobras informou na quarta-feira (15) que manterá o preço da gasolina nas suas refinarias na quintafeira (16), completando 17 dias sem reajustes. O preço médio atual do combustível fóssil vendido pela
estatal às distribuidoras é de R$ 2,0450 por litro —maior valor desde 23 de outubro de 2018, segundo
dados publicados anteriormente pela petroleira estatal.
Fonte: Abegás - 16/05/2019

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

PEC que zera tributos sobre gás de cozinha tem parecer favorável

 Simulação de Operações FPSO

A proposta de emenda constitucional PEC 21/2019, que prevê imunidade tributária na comercialização e
produção do gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado ao uso doméstico, recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados à sua admissão para tramitar no Congresso.

 Operação de Câmara Hiperbárica

Fonte: epbr - 15/05/2019

 Básico de Mergulho

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

As datas de início estão sujeitas a alteração

McDermott assina contrato com Petrobras para fornecer risers para o Campo de
Sépia

Eventos

A americana McDermott faturou um novo e disputado contrato no mercado brasileiro. A companhia
assinou com a Petrobrás um acordo para engenharia, aquisição, construção e instalação de risers
submarinos e linhas de fluxo para o campo de Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos. O valor do contrato
não foi revelado pela empresa, que se limitou a dizer que está entre US$ 250 milhões e US$ 500 milhões.
Fonte: Petronotícias - 15/05/2019

CPI fará radiografia da distribuição de gás no RJ
Fonte: Brasil Energia - 15/05/2019

Brasil mantém liderança na América Latina
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 15/05/2019

20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

Novos contratos e concorrências movimentam subsea brasileiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 15/05/2019

Sob impacto das sanções dos EUA, produção petroleira continua caindo
Fonte: Portos e Navios - 15/05/2019

Petróleo fecha em alta com tensão geopolítica na Arábia Saudita
Fonte: Portos e Navios - 15/05/2019
23/05 | 13h30 | Museu do Amanhã

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

15/04/2019 a 06/05/2019

17/05/2019

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 de Produção. .

22/04/2019 a 23/05/2019
ANP

11/2019

04/06/2019

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.

03/05/2019 a 02/06/2019
ANP

1/2019

Coletar contribuições para a eventual elaboração de instrumentos regulatório que venha a possibilitar a celebração
de Termos de Ajustamento de Conduta referentes a eventuais descumprimentos de compromissos de conteúdo local
constantes exclusivamente em contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural com fases não passíveis
de aditamento nos termos da Resolução ANP n.° 726/2018

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.

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

70

RenovaBio - Metas Nacionais de Descarbonização da Matriz de Combustíveis - Ciclo 2020-2029. Proposta de metas
compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de
combustíveis.

15/05/2019 a 25/05/2019
MME

73

-

-

Acordo de Coparticipação entre Contrato de Cessão Onerosa e Contrato de Partilha de Produção dos Volumes
Excedentes da Cessão Onerosa. Acordo de operações unificadas que deverá ser celebrado entre a Cessionária e os
Contratados nas áreas de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNPE nº 2, de
28.02.2019.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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