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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/05)| 2,76%

Petrobras manifesta interesse em direito de preferência nas áreas de Búzios e Itapu
Petrobras ON (21/05)| 2,6%

A Petrobras manifestou hoje ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o interesse em exercer o
direito de preferência na licitação dos volumes excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa no regime de
Partilha de Produção, nos termos da Lei 12.351/2010 e do Decreto Federal 9.041/2017.

Petrobras PN (21/05)| 3,8%
Câmbio (21/05)|
R$/US$| 4,0810

Fonte: Agência Petrobras - 21/05/2019

R$/€| 4,5544

Wilson Witzel quer mercado livre de gás e leilões regionais de energia no Rio

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/05)| 62,13

O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou nesta terça, 21, que já pediu à Agenersa que “se debruce”
sobre a criação de medidas infralegais para criar o mercado livre de gás natural no Rio de Janeiro, atualmente monopolizado pela Naturgy, por meio de concessão estadual.

Brent US$/Barril (21/05)| 72,18
Gás Natural (21/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 21/05/2019

2,61

Cursos Firjan SENAI

Petrobras e governadores estão receptivos à reforma no mercado de gás
O Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa, reafirmou
nesta terça-feira, 21, que o governo vai apresentar entre junho e julho um plano para abertura dos mercados de transporte e distribuição de gás natural.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

Fonte: epbr - 21/05/2019

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

CA da Petrobras aprova nomeação de conselheiro
A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada ontem, aprovou a nomeação do Sr. Nivio Ziviani, indicado pelo acionista controlador, para o cargo de membro do Conselho de Administração da companhia.

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

Fonte: Agência Petrobras- 21/05/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

Rio perderá R$ 70 bi com alteração em royalties, diz Wladimir Garotinho
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo, o deputado Wladimir
Garotinho (PSD/RJ) pretende mobilizar parlamentares, governadores dos estados produtores e até o ministro da Economia, Paulo Guedes, para evitar que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão liminar que
suspendeu as novas regras de distribuição dos royalties do petróleo aprovadas em lei em 2012.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 21/05/2019

Governo quer dobrar escoamento de gás do pré-sal
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/05/2019

Governo prevê para junho pacote de medidas para abrir mercado de gás
Fonte: Valor Econômico - 21/05/2019

Petrobras aprova aditivo da cessão onerosa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/05/2019
20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

Sete Brasil: negociações a passos lentos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/05/2019

EDP e Engie criam joint-venture em eólica offshore
Fonte: Brasil Energia - 21/05/2019

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

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

70

73

-

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

-

-

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
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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