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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (08/01)| 0,36%

Petrobras esclarece sobre revisão do contrato de Cessão Onerosa

Petrobras ON (08/01)| 0,53%

Desde novembro de 2017, a companhia constituiu uma comissão interna, responsável pela negociação da
revisão do contrato com representantes da União Federal, a qual instituiu via Portaria Interministerial
15/2018, a Comissão Interministerial com a finalidade de negociar e concluir os termos da revisão do
contrato.

Petrobras PN (08/01)| 0,60%
Câmbio (08/01)|
R$/US$| 3,7208

Fonte: Agência Petrobras - 08/01/2019

R$/€| 4,2570

Venda de refinarias na agenda de Castello Branco

Petróleo|
WTI US$/Barril (08/01)| 49,78

Roberto Castello Branco voltou a tratar da venda de refinarias da Petrobras, dessa vez,
internamente: “não é concebível que uma única companhia tenha 98% da capacidade de refino, seja ela
qual for, em um país. E nós estamos sendo alvo de ações do Cade“, afirmou em uma entrevista distribuída
na rede interna da Petrobras.

Brent US$/Barril (08/01)| 58,72
Gás Natural (08/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,97

Fonte: epbr - 09/01/2019

Cursos Firjan SENAI

Chega à Olinda, em Pernambuco, os primeiros gasodutos
Uma nova opção energética chega à Olinda. A cidade patrimônio cultural da humanidade recebe os
primeiros quilômetros de gasodutos destinados ao abastecimento de residências, estabelecimentos
comerciais e postos de GNV (gás natural veicular). A implantação da rede de distribuição do gás natural
faz parte do projeto de expansão desenvolvimento pela Copergás – Companhia Pernambucana de Gás, na
Região Metropolitana do Recife. Com 3,4 km de dutos instalados, os bairros de Casa Caiada e Bairro Novo
são, inicialmente, os primeiros beneficiados.

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

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

Fonte: TN Petróleo - 08/01/2019

 Controle de lastro

Ocyan avalia fornecer plataformas à Petrobras
Após quase quatro anos impedida de participar de licitações e firmar novos contratos com a Petrobras, a
Ocyan (antiga Odebrecht Óleo Gás), que obteve o desbloqueio cautelar da estatal em julho de 2018,
avalia participar de concorrências para construção de novos navios-plataformas de produção de petróleo e
gás (FPSOs, na sigla em inglês) para a companhia. A empresa também olha o mercado internacional, com
oportunidades de negócios no Golfo do México e na costa Oeste da África.

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

Fonte: Guia Oil & Gas Brasil - 09/01/2019

EVENTOS

Márcio Félix cotado para assumir secretaria de Petróleo e Gás

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/01/2019

Sai nomeação de Cristina Pinho para governo do RJ
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/01/2019

Engie acredita em retomar processo de compra da TAG
Fonte: Valor Econômico - 09/01/2019

Negociações entre Petrobras e governo sobre blocos do pré-sal vão recomeçar
Fonte: O Globo - 08/01/2019

Petróleo fecha em alta pelo 7° pregão seguido
Fonte: Valor Econômico - 08/01/2019

Mais prazo para umbilicais de Mero
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/01/2019

Queda de preços do GNL beneficia diretamente o Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/01/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

MME

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

20/12/2018 a 18/01/2019

-

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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