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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/12)| 0,65%

Igor Calvet irá para o Ministério da Economia
O atual secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC, Igor Calvet, foi convidado
para compor a equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Calvet será secretário adjunto da
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, secretaria
cujo titular será o economista Carlos Alexandre da Costa. Calvet é hoje representante do MDIC no Comitê
Diretivo do Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao
Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural (Pedefor).

Petrobras ON (26/12)| 1,86%
Petrobras PN (26/12)| 3,48%
Câmbio (26/12)|
R$/US$| 3,9258
R$/€| 4,4699

Fonte: epbr - 27/12/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (26/12)| 45,44

Descoberta de campo gigante dobra as reservas de petróleo dos Estados Unidos

Brent US$/Barril (26/12)| 53,66

O secretário do Interior dos Estados Unidos, Ryan Zinke, que tinha prometido deixar o cargo até o final
do ano, fez um anúncio para deixar um legado de sua administração: uma descoberta gigantesca de
petróleo na Bacia de Delaware. A Bacia fica localizada entre o Texas e o Novo México e poderia ter
petróleo suficiente para garantir o abastecimento do país por quase dez anos.

Gás Natural (26/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,580

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Petronotícias - 26/12/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Shell inicia a produção da maior plataforma de produção de gás do mundo
A empresa começou a produção no Prelude FLNG, a maior plataforma de produção de gás natural do
mundo, com 488 metros de comprimento, 74 metros de largura e com capacidade para produzir 3,6
milhões de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) por ano. O navio-plataforma está localizado na costa
da Austrália, a 475 quilômetros da vila de Broome.
Fonte: Petronotícias - 26/12/2018

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

Marisete Dadald indicada como nova secretária-executiva do MME

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/12/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Petróleo recupera parte das perdas de dezembro

 Básico de Mergulho

Fonte: Valor Econômico - 27/12/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

ExxonMobil em meio a tensão entre Venezuela e Guiana

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/12/2018

Em breve

Mercados aguardam virada do ano em clima de cautela
Fonte: Valor Econômico - 27/12/2018

McDermott oferta menor preço no SURF de Sépia
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/12/2018

Sondas do BM-S-11 e do pool ficam para janeiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/12/2018

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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