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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (06/12)| 0,22%

Governo amplia e atualiza estrutura do CNPE
Petrobras ON (06/12)| 4,16%

Decreto publicado hoje (06/12/18), no Diário Oficial da União, amplia a estrutura e atualiza o
funcionamento do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), com mais quatro representantes com
direito a voz e voto. Além dos ministros das Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI) da Presidência da República, o Decreto 9.601 dobra os representantes da sociedade civil e da
academia no conselho, acrescentando uma vaga para cada.

Petrobras PN (06/12)| 3,79%
Câmbio (06/12)|
R$/US$| 3,9178
R$/€| 4,4639

Fonte: MME - 06/12/2018

Petróleo|

BNDES pode superar em 2019 investimentos feitos em 2018

WTI US$/Barril (06/12)| 51,49
Brent US$/Barril (06/12)| 60,31

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse
que a instituição tem condição de superar em 2019, o volume de desembolsos de R$ 70 bilhões previsto
para este ano, mas aposta no crescimento do mercado privado no financiamento de investimentos. De
acordo com ele, o mercado de capitais está se desenvolvendo muito rapidamente, há recursos
significativos disponíveis atualmente e com a retomada do nível da economia isso deve se intensificar.

Gás Natural (06/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,330

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 06/12/2018
Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Pioneiro de Libra completa um ano de operação com mais de 9 milhões de barris
produzidos

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

O FPSO Pioneiro de Libra completa um ano de operação no campo de Mero e a conclusão do primeiro
Teste de Longa Duração, processo para avaliar o comportamento do reservatório de petróleo, do Bloco de
Libra. Índices de segurança e meio ambiente reforçam o sucesso da embarcação, que superou a marca de
nove milhões de barris de petróleo produzidos desde o primeiro óleo, em novembro do ano passado.

 Instalações subaquáticas

 Pintura industrial

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

Fonte: Guia Oil and Gas - 07/12/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

ANP aprova pagamento da subvenção ao diesel a mais cinco empresas

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Diretoria da ANP aprovou, na quinta-feira (6/12), o pagamento à empresa Flamma da subvenção
econômica à comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018. Além disso, os pedidos
da Sul Plata, da Greenergy, da Blueway e da Êxito, que já haviam sido aprovados ad referendum, foram
convalidados na reunião. As autorizações totalizam R$ 79.245.616,87.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: ANP - 07/12/2018

Obras da UPGN do Comperj ganham ritmo em 2019
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/12/2018

Após 75 anos, EUA voltam a ser exportador líquido de petróleo
Fonte: Valor Econômico – 07/12/2018

Indecisão sobre corte na produção derruba petróleo
Fonte: Valor Econômico - 07/12/2018

Gas Natural Fenosa no Brasil muda de nome
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/12/2018

Petrobras prorroga prazo para sonda do BM-S-11
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/12/2018

Pré-sal entra na luta por comando do Senado
Fonte: Valor Econômico - 07/12/2018

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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