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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (03/12)| 0,35%

Petrobras e Murphy concluem constituição de joint venture no Golfo do México
Petrobras ON (03/12)| 2,84%

A Petrobras informa que finalizou a operação que resultou na constituição de uma joint venture (“JV”)
com participação de 80% da Murphy Exploration & Production Company (“Murphy”) e 20% da sua
subsidiária Petrobras America Inc (“PAI”), com o aporte de todos os ativos de petróleo e gás natural em
produção situados no Golfo do México, de ambas as empresas.

Petrobras PN (03/12)| 1,89%
Câmbio (03/12)|
R$/US$| 3,8285

Fonte: Agência Petrobras - 03/12/2018

R$/€| 4,3423
Petróleo|

ANP publica resolução sobre tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas
em fiscalizações

WTI US$/Barril (03/12)| 52,95
Brent US$/Barril (03/12)| 61,69

Entre os dispositivos da resolução está a dupla visita. Por esse procedimento, não será lavrado o auto de
infração quando identificado no estabelecimento fiscalizado determinada irregularidade pela primeira
vez. Os responsáveis serão notificados a sanar a irregularidade apontada, em 10 (dez) ou 20 (vinte) dias
úteis, a depender da complexidade.

Gás Natural (03/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,340

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 03/12/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Eunício reúne líderes para discutir cessão onerosa
O líder do governo do Senado, Romero Jucá (MDB-RR), reafirmou o compromisso em fazer o rateio do
bônus do leilão da cessão onerosa com estados e municípios, mas ainda não apresentou uma solução para
que a divisão da receita não impacte o teto de gastos. Humberto Costa (PT-PE), em nome da oposição,
afirmou que desta vez não aceitará apenas a palavra dos representantes do governo e a votação ocorrerá
mediante a formalização do rateio – fala-se ainda na MP, que o Planalto entende ser inconstitucional.
Fonte: epbr - 04/12/2018

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro

Shell cria meta para reduzir emissões de carbono

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

A Shell vai estabelecer metas para redução das emissões de carbono a partir do próximo ano e vai atrelálas aos salários de seus executivos. As metas serão estabelecidas anualmente a partir de 2020 até 2050,
anunciou nesta segunda-feira a petroleira uma política que faz parte de um esforço para tentar
aumentar a transparência em torno das mudanças climáticas

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr – 03/12/2018
EVENTOS

Catar fora da Opep em janeiro
"Não quero ir à reunião e falar do orçamento do ano [2019], quero ser transparente. Falei com o
secretário-geral e lhe disse que queremos nos centrar no negócio do gás. Comentei com ele as nossas
intenções de ir à reunião desta semana e ele aceitou. Não queremos surpreender os membros [da Opep]",
afirmou Kaabi.
Fonte: TN Petróleo - 03/12/2018

06/12

Witzel quer ampliar leque de concessões dos Estados

Como fazer Negócios com o
Mercado de Petróleo e Gás Kerui Método

Fonte: Valor Econômico - 04/12/2018

Petrobras, Vale e bancos se destacam nas indicações

Sede Firjan | 06 de Dez

Fonte: Valor Econômico - 04/12/2018
‘

Ibovespa alcança nível inédito com trégua entre EUA e China
Fonte: Valor Econômico - 04/12/2018

Rig count: Sondas marítimas na maior baixa em 20 anos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/12/2018

Bocal supersônico remove CO2 do biogás e do gás natural
Fonte: Brasil Energia - 03/12/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

29/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

09/11/2018 a 26/11/2018

04/12/2018

Apresentar proposta que revisa e aglutina em um único regulamento as especificações dos combustíveis de
referência para fins de homologação de veículos automotores novos em cumprimento às fases P-8, L-7 e M-5 do
Proconve e do Promot, programas esses de controle de poluição do ar por veículos automotores e ciclomotores,
respectivamente, e que, atualmente são objeto das Resoluções ANP nº 21/2009 (gasolinas de referência), nº 29/2009
(gás combustível veicular de referência), nº 40/2009 (diesel de referência) e nº 23/2010 (etanol, anidro e hidratado,
de referência).

05/10/2018 a 04/12/2018
ANP

-

06/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar contribuições, dados e informações sobre promoção da concorrência e
desverticalização na indústria de gás natural, assim como o aumento da oferta de gás natural ao mercado.

06/11/2018 a 05/12/2018
ANP

28/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de resolução que regulamenta os procedimentos a serem
adotados nos processos de cessão de contratos de E&P, nas alterações de controle societário e na constituição de
garantias reais sobre direitos emergentes de contratos de E&P.

05/11/2018 a 05/12/2018
ANP

27/2018

08/2018

31/2018

33/2018

09/01/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a redação final da Resolução que Regulamenta o credenciamento das
Instituições de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, conforme previsto nas Cláusulas que instituem a obrigação de
destinação de recursos para Pesquisa e Desenvolvimento dos Contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção
de Petróleo e Gás Natural (Cláusulas de Investimento em PD&I).

04/12/2018 a 04/03/2019
ANP

18/12/2018

Divulgar minuta de Resolução que estabelece critérios para a realização de análises físico-químicas em amostras
contraprova e amostras - testemunha de combustíveis, lubrificantes e graxas pelo Centro de Pesquisas e Análises
Tecnológicas (CPT) da ANP para agentes externos e fixa preço público para os serviços.

26/11/2018 a 26/12/2018
ANP

-

A Tomada Pública tem como objetivos: 1.Coletar sugestões sobre a necessidade da implementação de instrumentos
regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de acumulações de hidrocarbonetos ou
campos originalmente com reservas de economicidade marginal; 2.Coletar contribuições para a eventual elaboração
e implementação de novos instrumentos regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de
acumulações de hidrocarbonetos ou campos originalmente com reservas de economicidade marginal; 3.Coletar
dados, informações e evidências que contribuam para a definição de critérios para avaliação da economicidade de
tais acumulações ou campos e para concessão de eventuais incentivos.

17/11/2018 a 17/12/2018
ANP

19/12/2018

Apresentar a proposta de revisão das Resoluções ANP nº 37/2009 e 63/2014, que tratam das especificações e regras
de controle da qualidade do querosene de aviação fóssil, alternativo e suas misturas. Ademais, em função da revisão
das Resoluções supracitadas, a Audiência Pública objetiva apresentar adequações nas Resoluções ANP nº 17/2006 e
18/2006, que tratam das atividades de distribuição e revenda de combustíveis de aviação.

06/11/2018 a 05/12/2018

ANP

11/12/2018

-

32/2018
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