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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (17/01)| 1,01%

Oferta Permanente: ANP divulga mais nove inscritas e diretrizes ambientais de 494
áreas

Petrobras ON (17/01)| 0,84%

A ANP publicou quinta-feira (17/01) no DOU lista com mais nove empresas aprovadas para a Oferta
Permanente. A Agência também está divulgando as diretrizes ambientais de 494 áreas previstas para
serem incluídas no edital da Oferta Permanente.

Petrobras PN (17/01)| 1,37%
Câmbio (17/01)|
R$/US$| 3,7591

Fonte: ANP - 17/01/2019

R$/€| 4,2805

Reive Barros é nomeado secretário de Planejamento Energético

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/01)| 52,70

Reive Barros foi nomeado secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do Ministério
de Minas e Energia. Substituirá Eduardo Azevedo Rodrigues, que foi exonerado. A nomeação de Reive já
vinha sendo especulada há algumas semanas.

Brent US$/Barril (17/01)| 61,81
Gás Natural (17/01)|

Fonte: epbr - 17/01/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

3,310

Cursos Firjan SENAI

Na pauta o leilão da cessão onerosa
O Ministério de Minas e Energia (MME) se mobiliza para receber os representantes do setor de energia.
Durante esta semana, o Ministro Bento Albuquerque vem recebendo alguns presidentes de empresas do
setor. A partir da próxima semana, a equipe do MME começa a convidar as entidades da área para
apresentar as propostas de ações que nortearão as novas atividades do MME no curto, médio e longo
prazos.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: TNPetróleo - 17/01/2019

 Suporte à vida - mergulhadores

Petróleo bruto, soja em grão e minério de ferro lideram as exportações brasileiras
para China
As exportações para a China e as commodities são os principais responsáveis pelo superavit de US$ 58,7
bilhões nas transações comerciais com o exterior. Embora inferior ao de 2017, quando o superavit fechou
em US$ 67 bilhões, foi o segundo maior valor na série histórica da balança comercial brasileira.
Fonte: Portal Naval - 17/01/2019

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

 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

Ibobespa rompe os 95 mil pontos pela primeira vez

EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 18/01/2019

Em breve

Engie retoma plano de compra da TAG após queda de limiar
Fonte: Valor Econômico - 18/01/2019

Novo diretor da Shell
Fonte: Valor Econômico - 18/01/2019

Com plataformas de petróleo, investimento cresce 1,7% em novembro
Fonte: Portos e Navios - 17/01/2019

Opep ainda vê riscos ao mercado e tenta evitar aumento de oferta
Fonte: Portos e Navios - 17/01/2019

Holandeses miram apoio logístico no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 17/01/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

09/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

06/12/2018 a 04/02/2019

-

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

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

01/2019

14/02/2019

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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