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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (05/06)| 1,42%

Venda de empresas da Petrobras tem dois votos favoráveis no STF
Foi novamente adiado para amanhã o julgamento no STF das liminares de Ricardo Lewandovski e Edson
Fachin que impedem a venda de controle de subsidiárias de empresas públicas. Nesta quarta, 5, os ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes concluíram seus votos a favor da venda das empresas sem necessidade de autorização do Congresso.

Petrobras ON (05/06)| 1,41%
Petrobras PN (05/06)| 1,3%
Câmbio (05/06)|
R$/US$| 3,8611

Fonte: epbr - 05/06/2019

R$/€| 4,3410
Petróleo|

Brasil vai atrair 50% dos investimentos de subsea no mundo

WTI US$/Barril (05/06)| 51,68

O Brasil deve atrair 50% do investimento mundial no mercado de subsea para petróleo e gás. A avaliação é
de Rachid Félix, chairperson da sessão 3 do SPE Brazil Subsea Symposium: Unleashing the potential of Subsea 4.0, que acontece em 18 e 19 de junho, na Firjan, no Rio de Janeiro.

Fonte: epbr - 06/06/2019

Brent US$/Barril (05/06)| 60,63
Gás Natural (05/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,38

Cursos Firjan SENAI

Petroleiras querem estender benefícios do TAC para contratos com redução de conteúdo local

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

Petroleiras querem que o termo de ajustamento de conduta (TAC) de conteúdo local inclua contratos que
já tiveram as suas exigências reduzidas de 2018 para cá.

 Pintura Industrial

Fonte: epbr - 05/06/2019

 Suporte à Vida - Mergulhadores

 Instalações Subaquáticas

 Corte e Soldagem Subaquática

Privatização e mercado livre de gás no Plano Mansueto

 Inspeção Subaquática

A autorização para privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de saneamento ou de gás
e a adoção de reformas e de medidas estruturantes na prestação do serviço de gás canalizado, de forma a
refletir boas práticas regulatórias, inclusive no tocante aos consumidores livres, de acordo com diretrizes
estabelecidas pela ANP, são duas das oito medidas elencadas pelo governo federal para os estados aderirem ao novo Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).
Fonte: epbr - 05/06/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

ANP lança ferramenta que calcula estimativas de Participação Especial

RIO EXPORTA

A ANP lança hoje (05/06) ferramenta que fornece a estimativa anual de arrecadação de Participação Especial (PE) para o País, os estados e os municípios nos próximos cinco anos. A PE é uma compensação financeira extraordinária devida pelas empresas como remuneração à sociedade pela exploração de petróleo e
gás natural, recursos não renováveis.
Fonte: ANP - 05/06/2019

Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro
Maio de 2019 | Ano XVII - nº 4

Eventos

Comissão do Senado aprova destinação de Fundo Social para pesquisa
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) aprovou, nesta quartafeira (5), o projeto que destina 20% dos rendimentos do Fundo Social para pesquisa e desenvolvimento científico. O Fundo Social é formado por recursos recebidos pelo governo a partir da exploração do petróleo
da camada pré-sal.
Fonte: epbr - 05/06/2019

Exigência de aval para privatização divide o Supremo
Fonte: Valor Econômico - 06/06/2019

Rio quer ampliar em 70% produção de gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

Brasil demandará 270 novos barcos de apoio até 2030
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

Da depressão à “superdemanda”
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

Informações Relevantes
Agenda do Congresso Nacional PG&N

Projeto

Título

Autor(es)

Situação

PL 5876/2016

Destinação de 25% do Fundo Social do Pré-sal para ciência e
tecnologia

Celso Pansera - PMDB/SP
Bruna Furlan - PSDB/SP

Será apreciado na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) no dia 05/06/2019 às 10:00h

PL 10985/2018

Solução para o débito de geradores com o GSF/Criação do fundo
para a expansão dos gasodutos no país

Ronaldo Caiado - DEM/GO

Será apreciado na Comissão de Minas e Energia
(CME) no dia 05/06/2019 às 10:00h

PL 3029/2011

Utilização de biodiesel em veículos de passeio

Aguinaldo Ribeiro - PP/PB

Será apreciado na Comissão de Minas e Energia
(CME) no dia 05/06/2019 às 10:00h

PDC 973/2018

Susta a permissão do Poder Executivo outorgar autorização de
pesquisa ou concessão de lavra em reservas nacionais

Chico Alencar - PSOL/RJ

Será apreciado na Comissão de Minas e Energia
(CME) no dia 05/06/2019 às 10:00h

PL 10834/2018

Destinação de recursos ao fundo naval

Poder Executivo

Será apreciado na Comissão de Viação e
Transportes (CVT) no dia 05/06/2019 às 10:00h
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