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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/12)| 2,84%

Presidente Jair Bolsonaro dá posse a Bento Albuquerque para o ministério de Minas e
Energia

Petrobras ON (28/12)| 3,93%

O novo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Junior, tomou posse na tarde desta terça-feira
(01/01) no Palácio do Planalto. O presidente eleito Jair Bolsonaro também empossou outros 21 titulares
que vão comandar outros Ministérios nos próximos quatro anos.

Petrobras PN (28/12)| 4,66%
Câmbio (31/12)|
R$/US$| 3,8748

Fonte: MME - 02/01/2019

R$/€| 4,4390

Witzel passa Agenersa da Casa Civil para Desenvolvimento Econômico

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/12)| 44,87

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou nesta terça-feira (01/01) decreto que estabelece
a estrutura da administração pública no Executivo estadual. A nova estrutura traz para a recém criada
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda a Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), que era vinculada à Casa Civil do
governo do estado.

Brent US$/Barril (28/12)| 53,04
Gás Natural (28/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 01/01/2019

3,000

Cursos Firjan SENAI

Ministro do Meio Ambiente promete regras mais ágeis para o licenciamento

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu hoje (1º) regras mais ágeis para o
licenciamento ambiental no país sem criar brechas que coloquem a preservação em risco. “Precisamos dar
celeridade, agilidade, estabilidade e segurança jurídica.
Fonte: epbr - 01/01/2019

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

Com fim de subsídios, Petrobras eleva em 2,5% preço médio do diesel nas refinarias
A Petrobras elevará o preço médio do diesel vendido em suas refinarias e terminais em 2,5 por cento a
partir do dia 1º de janeiro, a 1,8545 real por litro, devido ao fim do programa de subsídio ao diesel, do
governo federal, informou a companhia em comunicado na segunda-feira.
Fonte: Guia Oil & Gas - 02/01/2019

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

Marisete Dadald é nomeada secretária-executiva do MME
A contadora Marisete Dadald foi nomeada nesta quarta-feira (02/01) secretária-executiva do Ministério de
Minas e Energia (MME). Ela substitui Márcio Félix, que estava no comando da pasta desde que o ministro
Moreira Franco assumiu o cargo.

EVENTOS
Em breve

Fonte: epbr - 02/01/2019

O que esperar em janeiro para o setor de óleo e gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/12/2018

Brasil fecha 2018 com 760 blocos contratados
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/12/2018

Ações de estatais se destacam em ano de alta na bolsa
Fonte: Valor Econômico - 31/12/2018

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.

28/12/2018 à 17/02/2019
ANP

-

65/2018
Proposta para Procedimento de Elaboração do Plano Nacional de Energia - PNE

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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