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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (27/12)| 0,38%

Petrobras produz 2,62 milhões de barris em novembro
A produção total de petróleo e gás da Petrobras em novembro, incluindo líquidos de gás natural (LGN), foi
de 2,62 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,52 milhões boed produzidos no
Brasil e 100 mil boed no exterior.

Petrobras ON (27/12)| 0,57%
Petrobras PN (27/12)| 0,05%
Câmbio (27/12)|

Fonte: Agência Petrobras - 27/12/2018

R$/US$| 3,9330

Petrobras aprova mecanismo de proteção complementar à política de preços do
diesel

R$/€| 4,4974
Petróleo|
WTI US$/Barril (27/12)| 45,56

A Petrobras aprovou o uso de um mecanismo financeiro adicional à sua política de preços de diesel, que
lhe dá a opção de, em épocas de forte oscilação nas cotações internacionais do derivado e do câmbio,
adotar períodos de estabilidade no preço do diesel por prazos curtos, assim como já existe para a
gasolina.

Brent US$/Barril (27/12)| 52,85
Gás Natural (27/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,430

Fonte: Agência Petrobras - 28/12/2018

Cursos Firjan SENAI

Obras da nova usina termelétrica em Macaé devem começar no final de maio
O Projeto da Usina Termelétrica que atenderá a demanda industrial e garantirá escoamento de gás
natural Vale Azul II, desenvolvido pelo Grupo EBTE Engenharia, em Macaé, começa a ganhar corpo. O
inicio de sua construção está
prevista para começar ano primeiro semestre do próximo ano,
provavelmente em maio.
Fonte: Petronotícias - 27/12/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

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

Consumo de gás natural caiu 8% no Brasil no mês de outubro impactado por
termelétricas
O recuo na geração das térmicas a gás resultou numa queda acentuada no consumo do insumo no país
durante o mês de outubro. A informação consta no novo relatório produzido pela Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), divulgado nesta semana.

 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 27/12/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Petróleo fica no limite entre interesse dos EUA e pressão da Opep
EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 28/12/2018

Em breve

Petrobras anuncia novo corte no preço da gasolina nas refinarias
Fonte: Folha de São Paulo - 28/12/2018

Diretoria da Petrobras analisa afretamento de duas sondas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/12/2018

Operadoras devem perfurar mais de 180 poços em 2019
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/12/2018

Em decisão definitiva, Ibama nega licença para exploração de petróleo na foz do
Amazonas
Fonte: Folha de São Paulo - 28/12/2018

ANP aprova mais 88 aditivos contratuais de conteúdo local
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/12/2018

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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