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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/11)| 0,79%

Conselho de Petróleo & Gás da Firjan debate pauta prioritária para novo governo

Petrobras ON (26/11)| 1,54%

O Conselho Empresarial de Petróleo e Gás (P&G) da Firjan se reuniu, em 22/11, para definir a pauta
prioritária para o mercado do Rio a ser apresentada ao novo governo estadual. Outro destaque do
encontro foi a Agenda da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP)

Petrobras PN (26/11)| 0,49%
Câmbio (26/11)|

Fonte: Firjan - 26/11/2018

R$/US$| 3,8655
R$/€| 4,3893

ANP realiza consulta pública sobre credenciamento de instituições de PD&I

Petróleo|

A ANP inicia segunda (26/11) consulta pública sobre as propostas de alteração do Regulamento ANP n°
7/2012, aprovado pela Resolução ANP nº 47/2012, que estabelece orientações, padronização de
procedimentos e o estabelecimento de critérios técnicos para o credenciamento das instituições de
pesquisa, desenvolvimento e inovação junto à ANP.

WTI US$/Barril (26/11)| 51,64
Brent US$/Barril (26/11)| 60,74
Gás Natural (26/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ANP - 26/11/2018

4,150

Cursos Firjan SENAI

Luciano de Castro no MME; o plano de Guedes para a cessão onerosa
O economista Luciano de Castro é o mais cotado para substituir Moreira Franco no comando do Ministério
de Minas e Energia. Castro já está dentro do MME tocando a transição entre os governos Michel Temer e
Jair Bolsonaro. Os os secretários-executivos setoriais ainda estão sendo definidos.

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: epbr - 27/11/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

Texto que poderia abrigar acordo da cessão onerosa com governadores está fora da
pauta da Câmara

 Corte e soldagem subaquática

O PLS 209/2015, sugerido no Senado como o caminho mais prático para repassar aos estados e municípios
parte dos recursos que a União espera receber com a venda do excedente da cessão onerosa, está fora da
pauta desta semana do plenário da Câmara. A ausência do texto na agenda da Câmara reflete a
dificuldade de articulação para a votação da venda da cessão onerosa (PLC 78/2018), marcada para esta
semana no Senado mas cuja votação tornou-se mais incerta com a tentativa de incluir no texto um acordo
para partilhar os recursos da venda da área com estados e municípios.

 Controle de lastro

 Simulação de Operações FPSO

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

Fonte: epbr - 27/11/2018

Equinor e GranEnergia assinam acordo para logística no Campo Peregrino, na Bacia
de Campos

EVENTOS

A Equinor e a empresa brasileira GranEnergia assinaram um contrato para os Serviços de Hospedagem
Offshore para o Projeto Peregrino II Offshore Brasil. Peregrino é a maior operação da Equinor fora da
Noruega e tem uma capacidade de produção de 100 mil barris de petróleo por dia.
Fonte: PetroNotícias - 26/11/2018

Petróleo tem alta após tombo na semana passada, mas demanda fraca limita ganhos
Os contratos futuros do petróleo subiam na segunda-feira (26), recuperando-se de parte das perdas após
uma queda de quase 8% na sessão anterior, embora uma perspectiva de demanda mais fraca e incertezas
sobre o crescimento econômico global continuem limitando os ganhos.
Fonte: Guia Oil & Gas - 27/11/2018
Sede Firjan | 29 de Nov

ANP publica resolução sobre aquisição e processamento de dados técnicos
A ANP publicou segunda (26/11), no Diário Oficial da União, a Resolução nº 757/2018, que regulamenta as
atividades de aquisição e processamento de dados, elaboração de estudos e acesso aos dados técnicos de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras.
Fonte: ANP - 26/11/2018

Guardia defende regra que deixa estados fora de divisão de recursos do petróleo

Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Inscreva-se

Fonte: Folha de São Paulo - 27/11/2018

Bolsonaro tenta nova saída para cessão onerosa
Sede Firjan | 29 de Nov

Fonte: Estadão - 27/11/2018

Preço da gasolina cai 1,3%, mas margens dos postos continua em alta, diz ANP
Fonte: Folha de São Paulo - 27/11/2018

Informações Relevantes
Agenda do Congresso Nacional PG&N - Referente ao Período de 26 a 30 de Novembro

Projeto

Título

Autor(a)

Status

PL 09002/2017

Destinação dos royalties do pré-sal a educação básica
e saúde pública infantil

Ricardo Ferraço - PMDB/ES

Aguardando Deliberação na
Comissão de Educação (CE)

PL 06407/2013

Nova Lei do Gás (Obs: Apensado a este o PL
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
6102/2016)

Aguardando Deliberação na
Comissão de Minas e Energia (CME)

PL 06559/2013

Biogás gerado a partir de resíduos e efluentes
orgânicos .

Pedro Francisco Uczai - PT/SC

Aguardando Deliberação na
Comissão de Minas e Energia (CME);

PLS-C 00334/2017

Não contabilização das receitas de royalties na
receita corrente líquida

Dalirio Beber (PSDB/SC)

Em Tramitação pela Secretaria
Legislativa do Senado Federal

PLC 00078/2018

Realização de transferência parcial pela Petrobras
das áreas contratadas no regime de cessão onerosa

José Carlos Aleluia (DEM/BA)

Em Tramitação pela Secretaria
Legislativa do Senado Federal
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