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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (20/05)| 2,17%

Projeção para royalties indica crescimento de 30% até 2023
Petrobras ON (20/05)| 1,85%

A arrecadação de royalties no Brasil pode atingir R$ 35,2 bilhões em 2023 – um crescimento de mais 30%
em cinco anos. A ANP lançou na última sexta-feira, 17, um simulador que considera projeções de produção, câmbio e preço do petróleo Brent.

Petrobras PN (20/05)| 3,4%
Câmbio (20/05)|
R$/US$| 4,1056

Fonte: epbr- 20/05/2019

R$/€| 4,5860

Estados ainda resistem a plano de privatizar distribuidoras de gás

Petróleo|
WTI US$/Barril (20/05)| 63,10

O plano do governo federal para expandir o mercado de gás natural e reduzir o preço ao consumidor, particularmente as indústrias, esbarra na resistência de parte dos governos estaduais em privatizar suas distribuidoras.

Brent US$/Barril (20/05)| 71,97
Gás Natural (20/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Abegás - 20/05/2019

2,67

Cursos Firjan SENAI

Governo indica novos conselheiros para o Cade
O presidente Jair Bolsonaro indicou os nomes de Leonardo Bandeira Rezende e Vinícius Klen para vagas de
conselheiros do Cade, com mandato de quatro anos. A indicação foi enviada ao Senado nesta segunda, 20,
e precisaram ser aprovadas após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e passar pelo plenário do Senado.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: epbr - 20/05/2019

 Corte e Soldagem Subaquática

Petrobras mantém inalterados preços da gasolina e do diesel

 Inspeção Subaquática

A Petrobras informou que manteve inalterados os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A informação consta em site da empresa, no qual a petroleira detalha preços praticados nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro, para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500.

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

Fonte: Abegás- 21/05/2019

 Técnico em Petroquímica

Silêncio do Irã gera apreensão no mercado de petróleo

 Básico de Mergulho

Como era de se esperar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU) não estão dispostos a fornecer nem um barril a mais do que o mercado precisa, para não pressionar indevidamente os preços do petróleo. Porém, para o mercado, mais importante do que a determinação desses dois países na reunião da
Opep no domingo, em Jidá, é saber qual será a próxima ação planejada pelo seu inimigo, o Irã.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 20/05/2019

Golar planeja mais dois projetos de GNL
Fonte: Valor Econômico - 21/05/2019

Naufrágio pode atrasar projeto da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 21/05/2019

Brookfield faz proposta pela Teekay Offshore
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 20/05/2019

20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

Mero 2 mais perto da assinatura
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 20/05/2019

Opep e aliados avaliam adiar reunião sobre produção para julho, dizem fontes
Fonte: Portos e Navios - 20/05/2019

23/05 | 13h30 | Museu do Amanhã

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

11/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

22/04/2019 a 23/05/2019

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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