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Firjan lança publicação Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro 2018-2019
O estado do Rio avançou 9% na produção bruta, 16% na demanda por gás natural veicular (GNV) e 6% na demanda industrial por gás natural, em 2017. Ainda assim, o resultado poderia ser muito além do conquistado, de acordo com a Firjan e especialistas. O detalhamento dessa visão consta na segunda edição da publicação “Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro”, lançado em 3/12, na federação.
“Nosso objetivo é ajudar a coordenar esse crescimento. Por isso, estamos intensificando nossa atuação nesse mercado, que tem grande potencial para o estado”, afirmou Raul Sanson, vice-presidente da Firjan.
Conforme Karine Fragoso, gerente de Petróleo, Gás e Naval da federação, o estado
do Rio já é protagonista, pois possui produção crescente e infraestrutura. “Porém, é
preciso estabelecer um arcabouço regulatório sustentável, de modo que os projetos
não percam atratividade”, ponderou Karine, que também é superintendente geral da
Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP).
Fonte: Firjan - 04/12/2018

Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (04/12)| 1,33%

Plano Estratégico 2040 e Plano de Negócios e Gestão 2019-2023
Petrobras ON (04/12)| 1,76%

Rio de Janeiro, 05 de dezembro 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho de
Administração aprovou, em reunião realizada ontem, o Plano Estratégico 2040 (PE 2040) e o Plano de
Negócios e Gestão 2019-2023 (PNG 2019-2023), elaborados de forma integrada.

Petrobras PN (04/12)| 2,31%
Câmbio (04/12)|

Fonte: Agência Petrobras - 05/12/2018

R$/US$| 3,8313
R$/€| 4,3650

Firjan defende diversificação de negócios e interação entre políticas públicas para
reanimar indústria naval do Rio

Petróleo|
WTI US$/Barril (04/12)| 53,28

A indústria naval nacional sofre com efeitos de uma crise que insiste em castigar. No Rio de Janeiro, o
recente anúncio da suspensão das atividades do Estaleiro Brasa é emblemático, porque reflete o momento
de dificuldades pelo qual o setor passa diante da falta de novos negócios. Contudo, os avanços
conquistados pelo segmento em tempos de bonança não podem ser perdidos. Por isso, a Firjan elaborou
recentemente um conjunto de propostas que visam ajudar a reanimar a indústria naval fluminense. “Você
não deve ter apenas, necessariamente, construção de casco e FPSOs. Existe uma gama de outros
segmentos que a indústria pode trabalhar. São muitas as oportunidades que devem ser transformadas em
demandas reais”, afirmou a gerente de óleo e gás da federação, Karine Fragoso.
Fonte: Petronotícias - 05/12/2018

Brent US$/Barril (04/12)| 62,00
Gás Natural (04/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,610

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial

Mais nove empresas aprovadas para a Oferta Permanente

 Instalações subaquáticas

A Comissão Especial de Licitação (CEL) da ANP aprovou hoje (04/12) a inscrição de mais nove empresas
na Oferta Permanente. Com as aprovações de hoje, a Oferta Permanente já conta com um total de
dezenove empresas inscritas e aptas a apresentar declaração de interesse.

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro

Fonte: ANP - 04/12/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Paulo Guedes cogita desistir de mudar lei do pré-sal

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Folha de São Paulo - 05/12/2018

 Básico de Mergulho

Para destravar megaleilão do pré-sal, Congresso quer benefício para Cemig e
gasodutos

As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Fonte: Estadão - 05/12/2018

ANP avalia medidas após incêndio na RNEST, em PE
Fonte: Valor Econômico - 05/12/2018
‘

Petrobras pode ser obrigada a vender fatia em refinarias
Fonte: Valor Econômico - 05/12/2018

06/12

Cosan está otimista com o país e prevê crescimento em 2019

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

Fonte: Valor Econômico - 05/12/2018
‘

Licitação do subsea do campo de Sépia ganha mais prazo

Sede Firjan | 06 de Dez

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/12/2018

Ocyan, Magma e Brasfels formam joint-venture para sistema de risers
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/12/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

05/10/2018 a 17/01/2019

-

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

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

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.

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

11/12/2018

-

32/2018
Obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais importantes e/ou urgentes de serem publicados
em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos demais dados colocados em consulta.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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