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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (05/12)| 0,47%

Firjan avalia promissor o novo Plano de Negócios e Gestão da Petrobras para o Rio de
Janeiro

Petrobras ON (05/12)| 0,60%

O Plano Estratégico 2040 e Plano de Negócios e Gestão 2019-2023 da Petrobras, divulgado hoje (5/12),
reforça o posicionamento da companhia em focar suas atividades no segmento de Exploração e Produção
(E&P). Conforme a Petrobras, os principais projetos de E&P são os de Mero, Búzios, Atapu, Berbigão/
Sururu e Lula/Cernambi, todos no pré-sal. Todos estes projetos estão localizados na Bacia de Santos e em
águas fluminenses. Somente a Petrobras irá investir US$ 21,5 bilhões. Para a Firjan, este volume de
recursos representa apenas uma parcela do que o estado do Rio de Janeiro tem o potencial de atrair.

Petrobras PN (05/12)| 0,87%
Câmbio (05/12)|
R$/US$| 3,8561
R$/€| 4,3666
Petróleo|

Fonte: Firjan - 05/12/2018

WTI US$/Barril (05/12)| 52,89
Brent US$/Barril (05/12)| 61,56

Sem quórum, CME da Câmara não se reúne e debaterá Lei do Gás na próxima semana

Gás Natural (05/12)|

Por falta de quórum, a Comissão de Minas e Energia da Câmara não se reuniu nessa quarta-feira. Ao todo,
apenas 17 dos 98 deputados que integram o grupo registraram presença na sala de reunião. É necessária a
presença de 25 membros para iniciar uma reunião ordinária da comissão.

Henry Hub US$/MMBtu|

4,470

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 05/12/2018
Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Brasil substitui 43,2% de toda sua gasolina por etanol nos primeiros 10 meses de 2018

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Com os preços do etanol hidratado se mantendo mais atrativos do que os da gasolina C (contendo 27% de
etanol anidro) nos postos, o consumo de etanol hidratado no Brasil alcançou um novo recorde ao atingir
2,034 bilhões de litros em outubro, um aumento de 47,7% sobre o volume consumido em outubro de 2017.
Assim, de janeiro a outubro de 2018, o Brasil já consumiu 15,357 bilhões de litros de etanol hidratado,
aumento considerável de 42,1% sobre igual período de 2017.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro

Fonte: TN Petróleo - 05/12/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Opep e Rússia se aproximam de acordo para corte de produção de petróleo em 2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Um importante comitê de monitoramento da Opep e de seus aliados, incluindo a Rússia, entrou em acordo
nesta quarta-feira sobre a necessidade de um corte de produção em 2019, disseram duas fontes com
conhecimento da decisão, acrescentando que os debates sobre o volume e a diretriz para os cortes estão
em andamento.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 05/12/2018

Insight: Desenvolvimento da produção focará em Búzios
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/12/2018

Petrobras retoma petroquímica
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2018

Obrador suspende leilões de petróleo no México por três anos
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2018

Emissões de gases-estufa devem bater novo recorde
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2018

Irã quer ficar isento de qualquer corte na produção de petróleo
Fonte: Valor Econômico - 05/12/2018

Cade decide investigar estatal sobre conduta em refino
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2018

Crescimento da demanda por flutuantes deve ser moderado
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/12/2018

Petrobras investirá US$ 3,7 bilhões em gás nos próximos quatro anos
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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