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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (30/05)| 0,92%

STF adia julgamento sobre desinvestimentos da Petrobras
Petrobras ON (30/05)| 0,17%

O presidente do STF, Dias Toffoli, adiou para a próxima quarta, 5 de junho, o julgamento das liminares de
Ricardo Lewandovski e Edson Fachin que impedem a venda de controle de subsidiárias de empresas públicas, paralisando o desinvestimento da Petrobras.

Petrobras PN (30/05)| 1,32%
Câmbio (30/05)|
R$/US$| 3,9720

Fonte: epbr - 30/05/2019

R$/€| 4,4252

ExxonMobil recebe aprovação para exploração de Titã, no pré-sal de Santos

Petróleo|
WTI US$/Barril (30/05)| 56,59

A diretoria da ANP aprovou nesta quinta, 30, o programa exploratório mínimo (PEM) de Titã, bloco no présal da Bacia de Santos contratado na 5ª rodada de partilha. Um poço deve ser perfurado até 2020, em uma
campanha que faz parte de um planejamento que pode chegar a até 22 poços no pré-sal.

Brent US$/Barril (30/05)| 66,87
Gás Natural (30/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 30/05/2019

2,55

Cursos Firjan SENAI

Projeto no Senado cria política de preços de combustíveis

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Projeto no Senado prevê definição de preços máximos de importação de combustíveis, observando a paridade internacional. Texto é do senador Jean Paul Prates (PT/RN) e estabelece, por lei, uma política de
preços de combustível.

 Técnico em Petróleo e Gás

Fonte: epbr - 30/05/2019

 Instalações Subaquáticas

 Pintura Industrial

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Aprovada a transferência de 10% da Barra Energia para Equinor em Carcará

 Corte e Soldagem Subaquática

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou, durante a reunião de sua diretoria colegiada, a transferência de 10% de participação da Barra Energia para a norueguesa Equinor no bloco BM-S-8, na bacia de Santos, onde está localizada a área de Carcará.

 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 30/05/2019

 Técnico em Petroquímica

ANP participa de evento sobre o papel do gás natural no crescimento do RJ

 Básico de Mergulho

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, participou hoje (30/5) do Rio em Debate, promovido pelo jornal O
Dia e a revista Economia Rio. O evento foi criado para debater o crescimento e a recuperação do Rio de
Janeiro e a edição de hoje teve como tema o papel do gás natural para o desenvolvimento do Estado.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: ANP - 30/05/2019

Otimismo renovado no setor de petróleo e gás natural
Enquanto a economia brasileira dá sinais de uma retomada mais lenta do que se esperava, e as expectativas de crescimento do PIB são revisadas para baixo em consequência das incertezas no andamento da Reforma da Previdência, o setor de petróleo e gás vem ganhando dinamismo.

(Em breve)

Fonte: epbr - 30/05/2019

Chevron prevê alta na produção
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/05/2019

Rio consegue liberar R$ 1,1 bilhão em royalties dados como garantia a credor
Fonte: Valor Econômico - 31/05/2019

Prosafe fecha contrato com a Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/05/2019

Pedefor de volta à pauta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/05/2019

Petrobras deveria receber hoje US$ 8,6 bi pela venda da TAG
Fonte: Valor Econômico - 31/05/2019

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