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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/05)| 0,18%

Comissão da Câmara aprova tarifa única de energia
Petrobras ON (29/05)| 0,79%

A Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara aprovou na manhã desta quarta-feira o projeto de lei
5824/2016, que equaliza tarifas de energia elétrica no Brasil. O texto, de autoria de Vicentinho Junior
(PR/TO), segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde tem tramitação conclusiva.

Petrobras PN (29/05)| 1,12%
Câmbio (29/05)|
R$/US$| 3,9965

Fonte: epbr - 29/05/2019

R$/€| 4,4505

Petrobras se prepara para desenvolver projetos em profundidades ainda maiores

Petróleo|
WTI US$/Barril (29/05)| 58,81

“Longe de ser uma barreira”. É assim que o diretor de Exploração e Produção da Petrobrás, Carlos Alberto
Pereira de Oliveira, responde quando questionado sobre os desafios nos próximos desenvolvimentos da
companhia no pré-sal.

Brent US$/Barril (29/05)| 69,45
Gás Natural (29/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 29/05/2019

Cursos Firjan SENAI

Com um lucro líquido de R$ 30,95 milhões em 2018, Pré-Sal Petróleo distribui dividendos de R$ 6 milhões para a União
Pela primeira vez em sua história, a Pré-Sal Petróleo distribuiu dividendos para a União. A empresa depositou R$ 6,78 milhões para a Coordenadoria Geral de Participações Societárias do Ministério da Economia
referentes ao resultado financeiro de 2018.

2,62

Petróleo e Gás | Turmas abertas

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

Fonte: TN Petróleo - 29/05/2019

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Produção em Lula supera a marca diária de 1 milhão de barris de petróleo
A coleção de recordes do pré-sal acaba de ganhar mais um feito histórico. A Petrobrás divulgou que a sua
produção operada no campo de Lula, na Bacia de Santos, superou em maio a marca diária de 1 milhão de
barris de petróleo.

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

Fonte: Petronotícias - 29/05/2019

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

Petrobras informa sobre liminar para suspender venda de ativos de fertilizantes

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Petrobras foi intimada da decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro que concedeu liminar, em ação
popular, determinando a suspensão do processo de venda de 100% de sua participação acionária na Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa) e de sua Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III).

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 29/05/2019

Venda de ativos da Petrobras terá "dia D" no Supremo
Fonte: Valor Econômico - 30/05/2019
(Em breve)

BW Energy investirá US$ 250 milhões em Maromba
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/05/2019

Conselheiros criticam reforma no estatuto da BR
Fonte: Valor Econômico - 30/05/2019

Passa Lei das Agências Reguladoras
Fonte: Valor Econômico - 30/05/2019

Petrobras completa dez anos de produção no pré-sal da Bacia de Santos
Fonte: Portos e Navios - 29/05/2019

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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