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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/12)| 0,50%

Eleição do novo Presidente da Petrobras e mudanças na Administração
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a dispensa, em 31/12/2018, de Ivan de Souza Monteiro
do cargo de Presidente da companhia. Diante dessa dispensa, Ivan de Souza Monteiro apresentou sua
renúncia à posição de Conselheiro de Administração da Petrobras, também com efeito em 31/12/2018.
A Companhia informa que o Conselho nomeou Roberto Castello Branco para o cargo de Conselheiro de
Administração a partir de 01/01/2019, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e também o elegeu
Presidente da companhia, a partir de 01/01/2019.

Petrobras ON (21/12)| 0,08%
Petrobras PN (21/12)| 0,28%
Câmbio (24/12)|
R$/US$| 3,8855
R$/€| 4,4310

Fonte: Agência Petrobras - 21/12/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/12)| 43,12

Proposta para disputa no Parque das Baleias

Brent US$/Barril (21/12)| 50,47

A ANP colocou em consulta pública a proposta de acordo com a Petrobras para encerrar a disputa sobre a
unificação de campos do Parque da Baleia em um único ativo, no caso, Jubarte. Em jogo, está o
pagamento de participações especiais (PEs), que serão maiores se vários dos campos forem considerados
um só

Gás Natural (21/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,390

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 26/12/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Desinvestimento em Pampo e Enchova pode evitar descomissionamento
O Gerente Geral da UO-BC, Marco Guerra, falou da venda dos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho,
conhecidos como Polo Nordeste na Bacia de Campos. Citou as negociações que envolvem a cessão dos
polos de Pampo e Enchova, envolvendo ainda, os campos produzidos através da P-08 e da plataforma de
tratamento de O&G, P-65, todos localizados em águas rasas.
Fonte: epbr - 21/12/2018

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

Conteúdo Local: ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento
Foi atualizada sexta-feira (21/12) a situação dos pedidos de aditamento da Cláusula de Conteúdo Local
recebidos pela ANP. A Resolução ANP n° 726/2018 permitiu que as empresas que atuam em exploração e
produção de petróleo e gás natural optassem pelo aditamento, para todos os contratos em vigor, com
efeitos para as fases não encerradas.

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

Fonte: ANP - 21/12/2018

Petróleo cai mais de 6%

EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 26/12/2018

Em breve

Natal fraco prenuncia ciclo de baixa em Wall Street
Fonte: Valor Econômico - 26/12/2018

Roberto Ardenghy a caminho da Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/12/2018

Petrobras sai definitivamente de Lapa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/12/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

33/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

26/11/2018 a 26/12/2018

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).

10/12/2018 a 08/01/2019
Antaq

14/2018

-

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que regulamenta o
Cadastramento de Usuário Externo, o Peticionamento e a Intimação Eletrônicos no âmbito da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ .

20/12/2018 a 18/01/2019
MME

-

64/2018
Estudo sobre Mecanismo Adicional de Segurança nos Modelos de Planejamento Energéticos.

27/12/2018 a 25/01/2019
Antaq

15/2018

17/01/2019

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que estabelece a
obrigatoriedade de prestação de informações para alimentação do Sistema de Desempenho da Navegação – SDN
(módulo de Apoio Portuário), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

05/10/2018 a 17/01/2019
ANP

-

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.

06/12/2018 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.

26/12/2018 a 08/02/2019
ANP

34/2018

-

14/02/2019

Propiciar aos agentes econômicos, aos entes federados e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento
de opiniões e sugestões sobre a minuta de Acordo para encerramento da controvérsia envolvendo as áreas de
desenvolvimento de Baleia Anã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Caxaréu, Pirambu e o campo de Jubarte,
denominados conjuntamente de Parque das Baleias.

04/12/2018 a 04/03/2019
ANP

-

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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