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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (03/01)| 0,61%

Roberto Castello Branco assume a presidência da Petrobras

Petrobras ON (03/01)| 2,06%

O economista Roberto Castello Branco tomou posse quinta, 03/01, como presidente da Petrobras, durante
solenidade realizada no Salão Nobre do Edifício Sede da companhia, no Rio de Janeiro. Na cerimônia, que
contou com a presença de diversas autoridades, o presidente destacou que a visão estratégica da
companhia está baseada em cinco pontos: gestão de portfólio, diminuição de custo de capital, busca
incessante por redução de custo, meritocracia, e segurança do trabalho e proteção ao meio ambiente.

Petrobras PN (03/01)| 2,45%
Câmbio (03/01)|
R$/US$| 3,7683

Fonte: Agência Petrobras - 03/01/2019

R$/€| 4,2868
Petróleo|

Setor de energia terá investimento de R$ 1,8 trilhão até 2027, diz ministro Bento
Albuquerque na Petrobras

WTI US$/Barril (03/01)| 48,04
Brent US$/Barril (03/01)| 57,15

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que serão necessários investimentos da ordem
de R$ 1,8 trilhão na área de energia até 2027, sendo R$ 1,4 trilhão no segmento de petróleo e gás. O
pronunciamento foi dado quinta (03) durante a cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, no Rio de Janeiro, seu primeiro evento após assumir oficialmente o comando do
Ministério de Minas e Energia (MME).

Gás Natural (03/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,030

Cursos Firjan SENAI

Fonte: MME - 03/01/2019

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Maricá, com royalties, é detentora da maior fatia da confrontação

 Pintura industrial

Maricá, município do Rio de Janeiro, vem ganhando destaque ao longo do ano por ser considerada a
cidade que mais obtém renda originária do petróleo, sendo detentora da maior fatia da confrontação do
Campo de Lula, com 49%. Nos últimos oito meses, o Município já recebeu R$ 930 milhões do qual metade
é por participações especiais e a outra parte por recursos de royalties.

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Guia Oil & Gas - 03/01/2019

 Controle de lastro

Litro da gasolina cai para R$ 1,4537 nas refinarias, divulga Petrobras

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Pelo segundo dia seguido, a Petrobras reduz o preço da gasolina vendida nas refinarias. Nesta sexta-feira
(4), a empresa está negociando o litro do combustível a R$ 1,4537. Ontem (3) a estatal já havia reduzido
o preço de R$ 1,5087 para R$ 1,4675.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 04/01/2019
EVENTOS

ANP aprova pagamento da subvenção ao diesel a mais três empresas

Em breve

A Diretoria da ANP aprovou, nesta quinta-feira (03/01/19), o pagamento a mais três empresas da
subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018.
Fonte: ANP - 03/01/2019

Presidente da Petrobrás quer fim de subsídios
Fonte: Estadão - 03/01/2019

Otimismo de investidor local dá força ao Ibovespa
Fonte: Valor Econômico - 04/01/2019

Preços do barril fecham o ano com valores mais baixos do que janeiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/01/2019

Produção nacional de gás cai em novembro, diz ANP
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/01/2019

Só recorde pode impedir 1ªqueda em cinco anos na produção de petróleo
Fonte: Valor Econômico - 04/01/2019

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
MME

-

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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