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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (07/01)| 0,15%

Presidente da Petrobras indica novo diretor de Exploração e Produção

Petrobras ON (07/01)| 3,24%

O Presidente da Petrobras, Roberto da Cunha Castello Branco, finalizando as mudanças propostas em sua
atual diretoria, indicou Carlos Alberto Pereira de Oliveira para a diretoria executiva de Exploração e
Produção. A dispensa de Solange da Silva Guedes, atual diretora executiva de Exploração e Produção, será
oportunamente encaminhada à aprovação do Conselho de Administração da companhia.

Petrobras PN (07/01)| 1,58%
Câmbio (07/01)|
R$/US$| 3,7062

Fonte: Agência Petrobras - 07/01/2019

R$/€| 4,2518

Ações da Petrobras Distribuidora passam a fazer parte da carteira da B3

Petróleo|
WTI US$/Barril (07/01)| 49,29

As ações da Petrobras Distribuidora passam a integrar, a partir de segunda-feira (07/01), a carteira
teórica do Ibovespa, com participação de 0,592%. Este é um marco importante para a BR que, apenas um
ano após sua abertura de capital (IPO), agora faz parte do principal índice da B3, considerado o mais
relevante indicador de desempenho das ações negociadas no mercado brasileiro.

Brent US$/Barril (07/01)| 58,26
Gás Natural (07/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,010

Fonte: TN Petróleo - 07/01/2019

Cursos Firjan SENAI

Petrobras e Modec vão apurar vazamento de 4.900 litros de óleo na Bacia de Campos

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

A Petrobras irá apurar em cooperação com a Modec as causas de um vazamento de cerca de 4.900 litros
de óleo na semana passada no campo de Espadarte, na Bacia de Campos, a 130 km da costa de Macaé,
disse a petroleira estatal.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: Guia Oil & Gas - 08/01/2019

 Instalações subaquáticas

Petrobras Distribuidora divulga "teaser" para venda de sua participação societária na
CDGN Logística
A Petrobras Distribuidora informou através de Fato Relevante que iniciou a etapa de divulgação da
oportunidade de desinvestimento (“Teaser”) referente ao processo de alienação da totalidade de sua
participação societária na empresa CDGN Logística (49%). Com sede no Rio de Janeiro, a CDGN presta
serviços de tratamento, compressão, liquefação, transporte, descompressão, regaseificação e
comercialização de gás natural, metano, gás carbônico (CO2) e biogás, comprimido ou liquefeito, e
transporte.

 Pintura industrial

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Agência Petrobras - 07/01/2019
EVENTOS

Balança comercial tem superávit de US$ 1,887 bilhão

Em breve

Fonte: Portos e Navios - 07/01/2019

Preço do GNL deve cair no mercado internacional neste ano
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/01/2019

Petrobras muda área de exploração e produção
Fonte: Valor Econômico - 08/01/2019

União deve pagar até US$14bi à Petrobras por cessão onerosa
Fonte: Valor Econômico - 08/01/2019

Projeto de lei altera prazos em processos por crimes ambientais
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/01/2019

PetroRio estende contrato do FPSO Polvo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/01/2019

Maha detecta óleo e gás em novo prospecto em Tartaruga
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/01/2019

Bolívia diz que vai ampliar vendas de gás ao Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/01/2019

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).

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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