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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/05)| 1,75%

Arena ONIP - OTC Houston

Petrobras ON (16/05)| 1,91%

A ONIP, em parceria com a APEX Brasil, foi responsável pela curadoria das palestras realizadas no
Pavilhão Brasileiro da OTC Houston 2019. A Arena ONIP foi o grande ponto de encontro de brasileiros e
não brasileiros interessados no mercado do país. Segundo dados da organização da OTC, esse ano a feira
recebeu 873 participantes brasileiros, o que levou o Brasil a figurar como o 6º maior país em número de
visitantes. A Arena ONIP foi um importante marco do reposicionamento estratégico desta organização,
que contou com um massivo interesse de visitantes e potenciais investidores, tendo o Brasil ressaltado
sua atratividade. As apresentações realizadas durante os três dias de atividade da Arena ONIP estão
disponíveis, clicando aqui.

Petrobras PN (16/05)| 2,36%
Câmbio (16/05)|
R$/US$| 4,0138
R$/€| 4,4874
Petróleo|
WTI US$/Barril (16/05)| 62,87
Brent US$/Barril (16/05)| 72,62

Fonte: Informe ONIP - 16/05/2019

Gás Natural (16/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

ANP aprova resolução para incentivar novos operadores em campos maduros

2,64

Cursos Firjan SENAI

A diretoria da ANP aprovou, nesta quinta, 16, uma nova resolução que altera os procedimentos para
venda de campos de petróleo e gás natural e, na perspectiva da agência, vai incentivar a entrada de
novos operadores em campos maduros, com a produção em declínio.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

Fonte: epbr - 16/05/2019

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

Em nova fase, ONIP reposiciona marca e planeja ser vitrine para os fornecedores
nacionais de óleo e gás

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

A Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) quer acompanhar as mudanças que estão
acontecendo no mercado e está lançando uma série de iniciativas e projetos para se aproximar ainda
mais das empresas do setor. Além de uma nova marca, apresentada um pouco antes da OTC Houston, a
entidade está com três novas frentes de trabalho, buscando garantir escala para as companhias, acesso
ao mercado e desenvolvimento de novos fornecedores.

 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Simulação de Operações FPSO
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 17/05/2019

 Técnico em Petroquímica

ANP faz audiência sobre regras de verticalização no mercado de GLP

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

A ANP realizou ontem (15/5) audiência pública sobre alterações em artigos das Resoluções ANP nº
49/2016 e nº 51/2016, que tratam da verticalização das atividades de distribuição e revenda de GLP (gás
de cozinha), respectivamente. A minuta de resolução passou por consulta pública de 15 dias.

Eventos

Fonte: ANP - 16/05/2019

Bento Albuquerque abre portas para novos investimentos e oportunidades para o
mercado internacional em Dallas/EUA
Investimentos nas áreas de petróleo, gás e biocombustíveis, mineração e energia elétrica, e a perspectiva
de relevantes oportunidades no Brasil para o mercado internacional. Foi esta a base do discurso
apresentado hoje, em Dallas/EUA, pelo Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em almoço
oferecido pelo World Affairs Council de Dallas.
Fonte: MME - 16/05/2019

Petrobras e Shell querem criar o excedente do conteúdo local
20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

A Petrobras e a Shell estão propondo para a ANP uma alteração no edital da 6ª rodada de partilha do présal para a inclusão da previsão de excedente de conteúdo local.
Fonte: epbr - 17/05/2019

Bolsonaro fala em rever política de preços da Petrobras
Fonte: Estadão - 16/05/2019

Preço do gás na pauta de encontro entre associações industriais e MME
Fonte: Brasil Energia - 16/05/2019

ANP exclui blocos da oferta permanente

23/05 | 13h30 | Museu do Amanhã

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/05/2019

Preço do diesel retoma o pico um ano após a greve
Fonte: Valor Econômico - 17/05/2019

PetroRio quer Frade por completo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/05/2019

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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