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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/01)| 0,36%

Petrobras retoma processos competitivos que resultem em alienação de controle

Petrobras ON (16/01)| 0,04%

A Petrobras, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 03/07/2018, informa que sua Diretoria
Executiva decidiu retomar os processos competitivos para as alienações de 90% da participação na
Transportadora Associada de Gás S.A. (“TAG”) e de 100% da Araucária Nitrogenados S.A. (“ANSA”) e para
a formação de Parcerias em Refino.

Petrobras PN (16/01)| 0,81%
Câmbio (16/01)|
R$/US$| 3,7197

Fonte: Agência Petrobras - 17/01/2019

R$/€| 4,2412

Térmicas na base podem viabilizar novos gasodutos

Petróleo|
WTI US$/Barril (16/01)| 51,78

A instalação de novos gasodutos no Brasil somente será viável com a entrada em operação de
termelétricas a gás natural na base. A análise é do diretor da Ecom Gás, Percival Amaral, que acredita
ainda que as térmicas na base podem contribuir também para viabilizar o próprio gás produzido nos
campos do pré-sal, que precisa de uma destinação por ser associado ao petróleo.

Brent US$/Barril (16/01)| 60,79
Gás Natural (16/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,520

Fonte: Abegas - 17/01/2019

Cursos Firjan SENAI

Petrobras eleva preço da gasolina em 2,5% nas refinarias

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

A Petrobras anunciou na quarta-feira (16) a elevação de 2,5% no preço da gasolina vendida nas refinarias.
Com o reajuste, que vale a partir desta quinta (17), o litro do combustível passará de R$ 1,4624 para
1,4990. O preço do diesel se manterá estável em R$ 1,9484.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: Abegas - 17/01/2019

 Instalações subaquáticas

 Pintura industrial

 Suporte à vida - mergulhadores

Após tabela do frete, empresas trocam caminhão por navio

 Corte e soldagem subaquática

Empresas redescobriram a navegação de cabotagem, que acontece entre portos marítimos de um mesmo
país, como alternativa mais econômica ao frete rodoviário, depois que o tabelamento encareceu o
transporte feito por caminhões. No ano passado, foram movimentados mais de um milhão de contêineres
de 20 pés entre os portos ao longo da costa brasileira, segundo a Associação Brasileira dos Armadores de
Cabotagem (Abac).

 Controle de lastro

Fonte: Guia Oil & Gas - 17/01/2019

 Básico de Mergulho

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

O otimismo cauteloso dos investimentos em óleo e gás
EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 17/01/2019

Em breve

Ibovespa encosta na máxima, mas faz pausa à espera da reforma fiscal
Fonte: Valor Econômico - 17/01/2019

União busca novo nome para conselho da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 17/01/2019

Spencer Dale, da BP: mundo em transformação, mas nem tanto
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/01/2019

TGS prepara nova campanha na Bacia de Campos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/01/2019

Subsea de Mero impulsiona mercado de seguros em 2019
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/01/2019

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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