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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (07/12)| 0,82%

Petrobras anuncia nova Oferta de Recompra de títulos globais
Petrobras ON (07/12)| 1,64%

A Petrobras anuncia o início da Oferta de Recompra, na modalidade de leilão (“Modified Dutch Auction
Tender”), através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF, dos títulos descritos nas
tabelas abaixo, até o limite de US$ 1,5 bilhão, sendo US$ 1,0 bilhão para os títulos do Grupo 1 e US$ 0,5
bilhão para os títulos do Grupo 2.

Petrobras PN (07/12)| 0,73%
Câmbio (07/12)|
R$/US$| 3,8964

Fonte: Agência Petrobras - 07/12/2018

R$/€| 4,4376
Petróleo|

Ibama indefere licença para perfuração de blocos da Total na Foz do Amazonas

WTI US$/Barril (07/12)| 51,67

O Ibama indeferiu a licença ambiental para a atividade de perfuração marítima nos blocos FZA-M-57, 86,
88, 125 e 127 da Foz do Amazonas. Em comunicado publicado nessa sexta-feira, 7, o órgão afirmou que a
decisão se deu por “um conjunto de problemas técnicos identificados ao longo do processo de
licenciamento”.

Brent US$/Barril (07/12)| 61,34
Gás Natural (07/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,490

Fonte: epbr - 07/12/2018

Cursos Firjan SENAI

Em janeiro, Venezuela irá presidir a Opep
Manuel Quevedo, presidente da PDVSA e ministro de Petróleo da Venezuela, foi eleito na 175ª
Conferência Ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que aconteceu em
Viena, presidente da organização para 2019.

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: TN Petróleo - 07/12/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

Pesquisa vai aprimorar vida útil de FPSOs que são operados pela Shell no Brasil

 Corte e soldagem subaquática

Com foco no desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aumentar a segurança operacional,
reduzir custos, e aumentar a produtividade e eficiência, a Shell Brasil firmou um acordo de parceria com
o ABS, a SBM Offshore e a Coppe/UFRJ para desenvolver ferramentas para avaliação, em tempo real, do
impacto da filosofia operacional e condições ambientais na degradação de unidades FPSO. O projeto, com
investimento estimado de US$1,5 milhão e desenvolvido em dois anos integralmente no Brasil, consiste
em determinar quais parâmetros e informações são de vital relevância para a avaliação da integridade de
FPSOs, definir um padrão de aquisição e tratamento de dados de campo.

 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 07/12/2018

Gasolina e energia recuam e IPCA cai 0,21% em novembro, maior deflação para o
mês em 24 anos
O Brasil registrou a maior deflação para o mês de novembro em 24 anos graças à queda dos preços
principalmente de Habitação e Transportes e caminha para encerrar o ano com a inflação abaixo do
centro da meta, favorecendo a visão de que o Banco Central deve demorar para elevar os juros.
Fonte: TN Petróleo - 07/12/2018

Lei tira de licitações empreiteira em recuperação
Fonte: Valor Econômico - 10/12/2018

Equinor investe em tubos de perfuração inteligentes
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/12/2018

O portfólio de produção da Petrobras em Campos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/12/2018

Autorização de venda de pré-sal pela Petrobras ameaça megaleilão
Fonte: Estadão – 08/12/2018

Disputas políticas engoliram o debate da cessão onerosa
Fonte: Valor Econômico - 10/12/2018

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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