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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (17/12)| 1,20%

Paulo Guedes apresentou a empresários da Firjan as prioridades do novo governo
Em encontro com empresários na sede da Firjan, em 17/12, Paulo Guedes, futuro ministro da Economia
do governo Jair Bolsonaro, apresentou os quatro pilares centrais de sua atuação, a partir de 1º de janeiro:
reforma da Previdência; abertura da economia e aceleração das privatizações; reforma do Estado e novo
Pacto Federativo; e, por fim, simplificação e redução dos impostos. “O problema do Brasil sempre foi
fiscal, mas só agora nós despertamos para isso. O foco não pode ser no Copom e sim na execução do
orçamento público”, declarou.

Petrobras ON (17/12)| 1,06%
Petrobras PN (17/12)| 0,78%
Câmbio (17/12)|
R$/US$| 3,9121
R$/€| 4,4383

Fonte: Firjan - 17/12/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/12)| 49,88

Temer assina Decreto que implementa propostas do Gás para Crescer

Brent US$/Barril (17/12)| 59,61

O presidente Michel Temer assinou hoje (17/12), em Cerimônia no Palácio do Planalto, o Decreto que
implementa algumas das propostas da iniciativa Gás para Crescer, que não dependem de modificação da
Lei. O novo instrumento legal revisa o Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regulamenta a
Lei do Gás (Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009).

Gás Natural (17/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,53

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 17/12/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

6º leilão do pré-sal terá bônus de R$ 8,25 bilhões
O 6o leilão do pré-sal, aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e previsto para
acontecer no segundo semestre do próximo ano, terá bônus de assinatura fixado em R$ 8,25 bilhões. A
concorrência deve ofertar os blocos exploratórios de Aram, Cruzeiro do Sul (antigo Sudeste de Lula, Sul e
Sudoeste de Júpiter), Bumerangue e Sudoeste de Sagitário, na Bacia de Santos, e Norte de Brava, na
Bacia de Campos.
Fonte: epbr - 18/12/2018

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Shell licencia mais cinco poços no pré-sal da Bacia de Santos
A Shell iniciou no Ibama licenciamento ambiental do bloco de Saturno, área arrematada no 5oleilão do
pré-sal e que teve seu contrato de concessão assinado nesta segunda-feira (17/12). A empresa pretende
perfurar até cinco poços, sendo o primeiro a partir de janeiro de 2020. Os demais, contingentes ao
primeiro, podem ser perfurados durante 2020 e 2021.

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

Fonte: epbr - 17/12/2018
EVENTOS

Toffoli não inclui na pauta do STF do próximo semestre processo sobre royalties do
petróleo

Em breve

Fonte: O Globo - 17/12/2018

Sem acordo, leilão de excedente de petróleo no pré-sal não é aprovado
Fonte: O Globo - 17/12/2018

Petróleo estende perdas em meio às preocupações com economia global
Fonte: Valor Econômico -18/12/2018

Brasil pode ser pioneiro na transição energética
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 17/12/2018

FPSO P-76 ruma para Búzios nesta terça-feira
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 18/12/2018

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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