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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/12)| 0,59%

Um ano de retomada, por Karine Fragoso

Petrobras ON (11/12)| 0,64%

O ano de 2018 foi de importantes avanços no mercado de petróleo e gás nacional e fluminense.
Renovamos nossas expectativas e nossos esforços, sempre no melhor sentido de nossas escolhas. Somente
com a realização dos leilões de petróleo, o governo arrecadou em bônus de assinatura mais de 30 bilhões
de reais, o que mostra a atratividade do mercado que trouxe de volta empresas internacionais
interessadas no país. O sucesso destes e a participação de investidores internacionais confirmam a
competitividade do nosso pré-sal frente a outras reservas mundiais. Para 2019, as expectativas são altas.

Petrobras PN (11/12)| 0,64%
Câmbio (11/12)|
R$/US$| 3,9013
R$/€| 4,4233

Fonte: TN Petróleo - 11/12/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (11/12)| 51,65

Após negativa do Ibama, Total convida ONGs à área de exploração na Guiana

Brent US$/Barril (11/12)| 60,20

Quatro dias após a negativa do Ibama à licença para a perfuração de blocos na Foz do Amazonas, a Total
iniciou nesta terça-feira uma campanha para melhorar a imagem dos projetos de exploração da
companhia na região.

Gás Natural (11/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 12/12/2018

4,410

Cursos Firjan SENAI

Bolsonaro tenta evitar votação do GSF, Dutobras e Sudam e Sudeco

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Vice-líder do PSL, o deputado Delegado Waldir (PSL/GO) foi escalado pelo futuro governo para tentar
evitar na tarde dessa terça-feira as votações de dois textos que a equipe do presidente eleito, Jair
Bolsonaro, considera como pautas bombas. O PL 10160/2018, que estende benefícios fiscais para
empresas que atuam nas áreas da Sudene, Sudam e Sudeco, e o PL 10985/2018 que prevê solução para o
risco hidrológico mas também um ressarcimento bilionário à CEMIG e a criação do Brasduto a partir de
recursos do fundo social do pré-sal.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: epbr - 11/12/2018

 Controle de lastro

Rússia deve fazer cortes modestos na oferta de petróleo em janeiro

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

A Rússia deve cortar a sua produção de petróleo em pelo menos 50 mil a 60 mil barris por dia em janeiro,
disse o ministro da Energia russo nesta terça-feira, abaixo da meta final estabelecida no acordo global de
produção fechado na semana passada, procurando fazer uma redução gradual e suave.

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

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 11/12/2018

Confira a produção dos campos da Petrobras em oferta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/12/2018

Aval do TCU basta para cessão onerosa, diz Félix
Fonte: Valor Econômico - 12/12/2018

PGS inaugura escritório no Rio de Janeiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/12/2018

Qualiman rescinde contrato com Petrobras na Rnest e demite 1,2 mil
Fonte: Valor Econômico – 11/12/2018

Mercados patinam em dia de instabilidade
Fonte: Valor Econômico - 12/12/2018

FMM prioriza R$ 68 milhões para construção de 15 embarcações no Estaleiro Rio
Tietê
Fonte: Portos e Navios - 11/12/2018

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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