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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/12)| 0,99%

Indicação de novo presidente
A Petrobras informa que recebeu, hoje, do seu acionista controlador, ofício com a indicação do
economista Roberto da Cunha Castello Branco para exercer o cargo de Presidente da companhia e de
membro do Conselho de Administração da Petrobras.

Petrobras ON (13/12)| 0,53%
Petrobras PN (13/12)| 0,26%
Câmbio (13/12)|

Fonte: Agência Petrobras - 13/12/2018

R$/US$| 3,8790

Fase de montagem da UPGN do Comperj terá início em março, com pico na
contratação de serviços

R$/€| 4,4011
Petróleo|
WTI US$/Barril (13/12)| 52,58

As empresas Kerui e Método apresentaram recentemente, durante evento na Firjan, no Rio de Janeiro, as
principais demandas para o projeto da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Comperj. No
evento, foi destacado que a fase de montagem está programada para começar em março do ano que vem.
Esta etapa deve se estender até fevereiro de 2020 e é justamente neste período que o consórcio prevê um
pico nas atividades de serviços dentro do empreendimento.

Brent US$/Barril (13/12)| 61,45
Gás Natural (13/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 13/12/2018

4,120

Cursos Firjan SENAI

Se houver resposta minuciosa do TCU pode haver megaleilão, diz Colnago

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

A resposta do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a revisão do contrato de cessão onerosa firmado
entre a Petrobras e a União será suficiente para realizar o leilão da reserva excedente, a depender de
quão minuciosa for a decisão da corte. A avaliação é do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, Esteves Colnago.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: epbr - 13/12/2018

 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro

Petrobras reduzirá em 1,51% preço da gasolina na refinaria, 1ª corte desde novembro
A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina vendida em suas refinarias em 1,51 por cento a partir
desta sexta-feira, para 1,5878 real por litro, no primeiro corte realizado pela empresa para o combustível
desde 27 de novembro, informou a estatal em seu site na quinta-feira.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Fonte: Guia Oil & Gas -14/12/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

ANP aprova pagamento da subvenção ao diesel a mais nove empresas
EVENTOS

A Diretoria da ANP aprovou, nesta quinta-feira (13/12), o pagamento a mais seis empresas da subvenção
econômica à comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018, e confirmou oito
pedidos que já haviam sido aprovados ad referendum. As autorizações totalizam R$ 700.841.624,72.

Em breve

Fonte: ANP - 13/12/2018

Petrobras devolve quatro áreas exploratórias em novembro
Fonte: Valor Econômico - 13/12/2018

Analistas apoiam tirar acerto da cessão onerosa do teto de gastos
Fonte: Valor Econômico - 14/12/2018

Consórcio de Libra coloca SPA de Mero em operação
Fonte: Brasil Energia Petróleo -13/12/2018

P-66 se mantém na liderança da produção
Fonte: Brasil Energia Petróleo -13/12/2018

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.

05/11/2018 a 05/12/2018
ANP

27/2018

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.

06/12/2018 a 04/02/2019
ANP

09/2018

-

A Tomada Pública tem como objetivos: 1. Coletar contribuições para a eventual elaboração ou revisão de
instrumentos regulatórios que contemplem os critérios a serem aplicados na delimitação de Área de Campo de
Petróleo ou Gás Natural; incluindo-se: i) agrupamento de reservatórios; ii) definição de reservatório contínuo; iii)
instalações e equipamentos a serem considerados; 2. Coletar dados, informações e evidências que justifiquem e
suportem as contribuições apresentadas para a definição dos critérios a serem aplicados na delimitação de Área de
Campo de Petróleo ou Gás Natural.

11/12/2018 à 17/12/2018
MME

19/12/2018

-

63/2018
Ampliar as possibilidades de livre contratação de energia elétrica por parte dos consumidores

17/11/2018 a 17/12/2018
ANP

31/2018

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

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

-

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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