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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/01)| 0,87%

Mudanças no Conselho de Administração da Petrobras

Petrobras ON (14/01)| 0,35%

A Petrobras informa que recebeu comunicação de seu acionista controlador, conforme lhe asseguram o
Estatuto Social da companhia e a legislação vigente no Brasil, com a indicação de três novos membros
para o Conselho de Administração da Petrobras: Eduardo Bacellar Leal Ferreira, John Milne Albuquerque
Forman e João Cox.

Petrobras PN (14/01)| 0,56%
Câmbio (14/01)|
R$/US$| 3,7260

Fonte: Agência Petrobras - 14/01/2019

R$/€| 4,2726

Petrobras manifesta interesse em ser operadora de 3 blocos na 6ª rodada do pré-sal

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/01)| 51,21

A Petrobras manifestou ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) interesse em exercer o direito
de preferência para operar três blocos da 6ª rodada de licitação de blocos no pré-sal sob regime de
partilha de produção, prevista para o fim deste ano.

Brent US$/Barril (14/01)| 59,73
Gás Natural (14/01)|

Fonte: Guia Oil & Gas - 15/01/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

3,560

Cursos Firjan SENAI

Petróleo pode testar os US$55
O caminho de menor resistência do petróleo é para cima. Até os que acreditam na queda
da commodity vão concordar. O que ainda não se sabe é até que ponto o mercado pode continuar subindo
sem mostrar sinais de reversão diante da determinação de cortes de oferta da Arábia Saudita, de uma
economia chinesa vulnerável e seu impacto na demanda energética mundial.

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: epbr - 15/01/2019

 Suporte à vida - mergulhadores

Regionalização da gestão do Porto de Santos está na pauta de deputados da região

 Corte e soldagem subaquática

A regionalização da gestão do Porto de Santos e os projetos de revitalização de áreas portuárias no Centro
Histórico da Cidade estão na pauta dos dois deputados federais eleitos pela Baixada Santista. Rosana Valle
(PSB) e Junior Bozzella (PSL) têm como prioridade as discussões sobre o cais santista nos próximos quatro
anos na capital federal.
Fonte: Portal Naval - 14/01/2019

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

Petrobras mantém inalterados preços de gasolina e diesel
Fonte: Valor Econômico - 15/01/2019

EVENTOS
Em breve

Petróleo fecha em forte queda com receios sobre a demanda
Fonte: Valor Econômico - 14/01/2019

Bolívia quer fortalecer posição no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/01/2019

Açu Petróleo encerra 2018 com 61 operações ship-to-ship
Fonte: Portos e Navios - 14/01/2019

Negociações com japoneses devem reativar Estaleiro EBR
Fonte: Portos e Navios - 14/01/2019

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

01/2019

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.

ANP

-

19/02/2018

Recolher subsídios para revisão da Portaria ANP nº 170/2002, que regulamenta a atividade de transporte a granel de
petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis por meio aquaviário, compreendendo as navegações de longo
curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário e interior, conforme Ação 14.1 da Agenda Regulatória
2017-2018, tendo em vista as alterações pelas quais a minuta de resolução passou desde a realização da Consulta e
Audiência Pública nº 21/2017.

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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