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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (27/05)| 1,32%

Firjan sedia debate com ONIP e ANP em prol da indústria nacional
Petrobras ON (27/05)| 1,45%

Em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Comitê Integrador Ambiente Regulatório da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP)promoveu um workshop
para discutir o TAC - Termo de Ajuste de Conduta - dos compromissos de Conteúdo Local, nos contratos de
exploração e produção de petróleo e gás.

Petrobras PN (27/05)| 0,57%
Câmbio (27/05)|
R$/US$| 4,0210

Fonte: Firjan - 27/05/2019

R$/€| 4,5023
Petróleo|

Esclarecimento sobre liminar para suspender venda da TAG

WTI US$/Barril (27/05)| 58,63
Brent US$/Barril (27/05)| 70,11

A Petrobras ainda não foi intimada da decisão liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal, que determinou a suspensão do processo competitivo de desinvestimento de 90% da participação da companhia na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), restabelecendo, consequentemente, a decisão do Tribunal Federal da 5ª Região, que havia suspendido a venda em 05 de junho de
2018.

Gás Natural (27/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,60

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 27/05/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Consumo de gás natural sobe 2,2% em março apesar de menor uso em térmicas, diz
Abegás
O consumo de gás natural no Brasil avançou cerca de 2,2% em março ante mesmo mês do ano passado,
com alta em quase todos segmentos e maior expansão percentual no uso em cogeração e em comércios e
residências, mostraram dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado
(Abegás) nesta sexta-feira.
Fonte: Abegás - 27/05/2019

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Simulação de Operações FPSO
 Operação de Câmara Hiperbárica

Petrobras fez sua primeira operação de transbordo no Porto do Açu

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Um novo marco importante para o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). A Petrobrás concluiu recentemente a sua primeira operação de transbordo no Terminal de Petróleo (T-OIL) da Açu Petróleo, dentro do
complexo portuário.

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 27/05/2019

Eventos

Petrobras divulga Teaser para venda de campos terrestres no Espírito Santo
A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (Teaser), referente à cessão da
totalidade de suas participações em 27 campos maduros terrestres, incluindo as instalações compartilhadas de escoamento e tratamento de produção, localizados no Espírito Santo, nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra, denominadas conjuntamente Polo Cricaré.

(Em breve)

Fonte: Agência Petrobras - 27/05/2019

Sete estados vão à Brasília discutir gás natural
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/05/2019

Petrobras propõe novo estatuto para BR
Fonte: Valor Econômico - 28/05/2019

Aker desenvolve nova árvore de natal para Petrobras e Shell
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/05/2019

Yinson pode fechar primeiro contrato no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/05/2019

Petrobras quer usar ciclo combinado com CO2 em térmicas a gás
Fonte: Brasil Energia - 27/05/2019

Crise da Pemex e da PDVSA favorece estatal brasileira
Fonte: Valor Econômico - 28/05/2019

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

-

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 30/05/2019
MME

-

-

73
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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