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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/06)| 0,60%

“Novo Mercado de Gás”: Bento Albuquerque leva ao Congresso Nacional as novas e
promissoras perspectivas propostas para o gás no Brasil

Petrobras ON (26/06)| 0,49%
Petrobras PN (26/06)| 0,58%

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, retornou ao Congresso Nacional para, em audiências
públicas nas duas Casas, apresentar o programa do “Novo Mercado de Gás”, cumprindo o que prometeu
aos congressistas em março deste ano.

Câmbio (26/06)|
R$/US$| 3,8441
R$/€| 4,3788

Fonte: MME - 26/06/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (26/06)| 59,38

Governo atualiza regras do leilão de excedentes da cessão onerosa

Brent US$/Barril (26/06)| 66,49

O governo atualizou nesta quarta (26) as regras do acordo de coparticipação, medida criada para o leilão
dos excedentes da cessão onerosa. Foram incorporadas na portaria do Ministério de Minas e Energia
(MME) questões colocadas pelas petroleiras durante o período de consulta pública.

Gás Natural (26/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 26/06/2019
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Petrobras negocia com Cade sua saída do transporte e da distribuição de gás

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

A Petrobras negocia com o Cade a venda de toda a sua participação nas empresas estaduais de gás e os
10% remanescentes na NTS e na TAG. A negociação é o pivô do processo de abertura do mercado de gás,
com o qual o governo estima atrair investimentos de até R$ 32,8 bilhões em novos gasodutos e terminais
até 2032 e reduzir o preço em até 40% para estimular a indústria.

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: Abegás - 26/06/2019

 Inspeção Subaquática

Deputados mudam divisão do fundo do pré-sal, que pode financiar gasodutos

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

O plenário da Câmara aprovou nesta noite o PL 10985/2018, o texto que trata do GSF e previa a criação
do Brasduto. O texto foi aprovado com uma emenda de plenário, sugerida pelo PDT, e manteve a previsão de destinar 20% dos recursos do fundo social do pré-sal ao Brasduto.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

Fonte: epbr - 27/06/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Oferta permanente terá leilão em 10 de setembro; Rosneft inscrita
Eventos

A ANP realiza no próximo dia 10 de setembro o leilão para oferta de áreas para o primeiro ciclo da oferta
permanente, que licitará blocos exploratórios offshore e onshore já licitados ou devolvidos. Nesta quinta
-feira, a ANP divulgou a inscrição de quatro novas empresas (Rosneft, Alvopetro, Brasil Refinarias e Newo
Óleo e Gás) na oferta permanente.
Fonte: epbr - 27/06/2019

Adesão a plano do gás pode ser um dos critérios para Estados receberem recursos
do pré-sal
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que a adesão de Estados a novas regras no
mercado de gás pode ser apenas um dos critérios para que eles recebam parte do dinheiro que a União
detém hoje no Fundo Social (composto por recursos oriundos da exploração do petróleo).
Fonte: Abegás - 27/06/2019

Reservas aprovadas são as fontes de emprego
Elevar a capacidade de recuperação no fator de produção dos campos já licenciados, torna-se hoje a
fonte principal de restruturação de negócios para a indústria de óleo e gás, e a garantia de recuperação
imediata de postos de trabalho. O tema, que está diretamente relacionada a campanha dos "campos maduros" lançada em 2017, volta a ser destaque na edição deste ano da Brasil Offshore.
Fonte: TN Petróleo - 26/06/2019

Repetro-Industrialização mais próximo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/06/2019

Aprovada lei geral das agências reguladoras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/06/2019

Licenças ambientais para o Comperj devem ser refeitas, diz Justiça Federal
Fonte: O Globo - 26/06/2019

Porto do Açu mira exportação de gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/06/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

13/06/2019 a 03/07/2019

05/07/2019

13/2019
Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato da Rodada de Licitações do
Excedente da Cessão Onerosa.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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