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Notícias em Destaque

Indicadores

CNPE aprova Resolução para promover livre concorrência nas atividades de abastecimento de combustíveis no País
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), aprovou hoje, 4, em sua 5ª Reunião Extraordinária de
2019, Resolução para fomentar a livre concorrência na atividade de abastecimento de combustível no Brasil. O objetivo é estimular a entrada de novos agentes econômicos e promover a atração de investimentos
e geração de empregos.
Fonte: MME - 04/06/2019

Ibovespa (04/06)| 0,37%
Petrobras ON (04/06)| 0,59%
Petrobras PN (04/06)| 0,81%
Câmbio (04/06)|
R$/US$| 3,8710
R$/€| 4,3498
Petróleo|
WTI US$/Barril (04/06)| 53,48

ANP faz audiência sobre revisão do regulamento da Cláusula de PD&I

Brent US$/Barril (04/06)| 61,97

A ANP realizou hoje (4/6) audiência pública sobre a proposta de revisão do Regulamento Técnico ANP nº
3/2015 (aprovado pela Resolução ANP nº 50/2015), que estabelece as regras para a aplicação de recursos
da Cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) presente nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural. A minuta passou por consulta pública de 30 dias, tendo recebido 136 contribuições de 23 instituições.

Gás Natural (04/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,42

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: ANP - 04/06/2019

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial

Na prática, repasse do bônus da cessão será menor do que 30%

 Instalações Subaquáticas

A divisão do bônus de assinatura do leilão do excedente da cessão onerosa será, na prática, menor do que
os 30% dos R$106 bilhões. A proposta que consta no parecer do Orçamento Impositivo é de 30% descontada
a despesa de revisão do contrato entre União e Petrobras. Ou seja, o repasse efetivo para estados e municípios será da ordem de R$ 21 bilhões, cerca de 20% do bônus total.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: epbr - 04/06/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Plataforma P-76 teve a sua primeira injeção de gás
A plataforma P-76, a terceira a entrar operação no campo de Búzios, concluiu uma importante etapa. A
unidade teve a injeção do seu primeiro gás, o que vai permitir reduzir o volume de queima do combustível. As atividades foram desenvolvidas pelas equipes onshore e offshore do Consórcio TTP76 e da Petrobrás.

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

Eventos

Fonte: PetroNotícias - 04/06/2019

Petróleo fecha em alta após fala do presidente do Fed
Os preços do petróleo se recuperaram e viraram para o terreno positivo nesta terça-feira (4), após os comentários de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve ‒ o banco central dos Estados Unidos ‒, terem indicado uma abertura maior da instituição à redução das taxas de juros do país.

(Em breve)

Fonte: Abegás - 05/06/2019

Equinor busca nova opção de apoio logístico
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/06/2019

Odebrecht sem sucesso em venda da Braskem
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/06/2019

Atraso no remodelamento de Tartaruga
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/06/2019

Total programa novos poços em Lapa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/06/2019

Shell com foco no pré-sal
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/06/2019

ANP quer mercado mais competitivo, afirma Oddone
Fonte: Valor Econômico - 05/06/2019

Petrobras recorre à Lei do Petróleo no caso TAG
Fonte: Valor Econômico - 05/06/2019

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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