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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/12)| 0,24%

ANP à frente da Lei do Gás

Petrobras ON (18/12)| 3,38%

As tarifas de transporte de gás natural deverão ser propostas pelos transportadores e aprovadas pela ANP,
que será o principal órgão na regulamentação e mediação do setor de transporte, para a “promoção da
livre concorrência, da transparência das informações, do acesso não discriminatório aos gasodutos e do
uso eficiente das infraestruturas”.

Petrobras PN (18/12)| 3,80%
Câmbio (18/12)|
R$/US$| 3,8997

Fonte: epbr - 18/12/2018

R$/€| 4,4328
Petróleo|

CNPE autoriza realização de duas rodadas em 2019 e estudos para leilões até 2021

WTI US$/Barril (18/12)| 46,24

A 16ª Rodada no regime de concessão ofertará 42 blocos nas Bacias Sedimentares Marítimas de
Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, Camamu-Almada, Campos e Santos, totalizando 29,91 mil km² de área. Já
a 6ª Rodada de Partilha oferecerá os blocos Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário,
na Bacia de Santos, e Norte de Brava, situado na Bacia de Campos.

Brent US$/Barril (18/12)| 56,26
Gás Natural (18/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,84

Fonte: TN Petróleo - 19/12/2018

Cursos Firjan SENAI

Petrobras assina contratos da 4ª e 5ª Rodadas de Partilha de Produção

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Na 4ª Rodada, realizada em junho pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), a Petrobras adquiriu, em parceria com outras companhias, dois blocos no pré-sal da Bacia de
Santos - Uirapuru e Três Marias-, e o bloco Dois Irmãos no pré-sal da Bacia de Campos. A Petrobras será
operadora nas três áreas. Já na 5ª Rodada, em setembro, a companhia arrematou 100% de participação da
área de Sudoeste de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos.
Fonte: Agência Petrobras - 18/12/2018

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

Regras de licitação da Petrobras permitem participação de microempresas para
manutenção de plataformas de petróleo
O esforço que Petrobrás está fazendo para colocar a empresa nos trilhos, não hão quem não reconheça.
Mas ainda há situações que são incompreensíveis que estão sendo executadas em nome da lisura, do
compliance da companhia. O caso salta aos olhos nas licitações que a Petrobrás precisa fazer para dar
conta das necessidades de seus serviços.

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

Fonte: Petronotícias - 19/12/2018
EVENTOS

BP planeja novos investimentos em operações offshore de Angola

Em breve

A petroleira BP assinou um acordo com a Sonangol, estatal de petróleo da Angola, para atuar no
desenvolvimento do campo de Platina, localizado em águas profundas do chamado bloco 18. As duas
empresas também concordaram em estender a licença de produção para o projeto Greater Plutônio,
operado pela BP no mesmo bloco, até 2032 – o que ainda depende de aprovação governamental.
Fonte: Petronotícias - 18/12/2018

Número 2 no Ministério das Minas e Energia
Fonte: Valor Econômico - 19/12/2018

Porto de Açu terá heliporto para transporte de pessoal e cargas até plataformas na
Bacia de Campos
Fonte: O Globo - 18/12/2018

TechnipFMC terá fábrica de linhas rígidas no país
Fonte: Brasil Energia Petróleo -18/12/2018

Desequilíbrio entre oferta e demanda derruba petróleo
Fonte: Valor Econômico - 19/12/2018

Acordo de leniência da SBM tem última etapa homologada
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/12/2018

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

26/11/2018 a 26/12/2018
ANP

33/2018

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

09/01/2019

-

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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