21 de janeiro de 2019 | Ano VII | Nº 014

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/01)| 0,78%

Destaque Especial

Petrobras ON (18/01)| 1,29%

Petróleo 80 anos: da exploração em terra às águas profundas

Petrobras PN (18/01)| 0,95%

Fonte: O Globo - 21/01/2019

Câmbio (18/01)|
R$/US$| 3,7486

ANP divulga cronograma atualizado de chamada pública para contratação da
capacidade de transporte no Gasbol

R$/€| 4,2644
Petróleo|

A ANP está divulgando o cronograma atualizado para preparação e realização da Chamada Pública para
contratação da capacidade de transporte no Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). As informações estão
disponíveis em Acesso a Gasodutos.

WTI US$/Barril (18/01)| 53,80
Brent US$/Barril (18/01)| 62,70
Gás Natural (18/01)|

Fonte: ANP - 18/01/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

"Vamos preparar o Estado para o aumento da produção", afirma Lucas Tristão

3,480

Cursos Firjan SENAI

Segundo o novo secretário, o governo Witzel vai prosseguir com as licenças para a instalação de novas
térmicas e gasodutos e priorizar projetos estratégicos como o desenvolvimento do Porto do Açu e a
retomada das contruções do Comperj, vitais para a geração de emprego e renda no Estado.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: TN Petróleo - 18/01/2019

 Pintura industrial

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

 Instalações subaquáticas

Paulo Guedes se reúne com presidente do Conselho da LyondellBasell em Davos

 Suporte à vida - mergulhadores

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne na próxima terça-feira, durante o Fórum Econômico
Mundial, em Davos, com o presidente do Conselho da Lyondell Basell, Jacques Algrain. Em dezembro,
a Bloomberg noticiou que a gigante americana pretende fazer uma oferta para participação da Petrobras
na Braskem, parceria entre a estatal brasileira e o Grupo Odebrecht, depois que o governo Jair Bolsonaro
tomasse posse.

 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: epbr - 20/01/2019

 Básico de Mergulho

Ocyan vai intensificar negócios no mercado de FPSOs e prepara nova plataforma de
tecnologias

As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

A recente definição de um calendário de leilões de campos de óleo e gás no Brasil é, certamente, um dos
pilares da retomada no setor. Com novos ativos sendo ofertados, há um efeito positivo para todas as áreas
desta indústria. Uma das demandas esperadas pelo mercado se refere aos FPSOs, setor este que ganhará
uma atenção especial da Ocyan. “Existem várias oportunidades novas para acontecer não só pela
Petrobrás, mas também para outros clientes internacionais que estão no Brasil”, afirmou o diretor
superintendente da empresa, Jorge Mitidieri.

Em breve

Fonte: PetroNotícias - 21/01/2019

Venda da TAG deve ser concluída até abril
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/01/2019

Mais pré-sal em águas internacionais
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/01/2019

Expectativa de melhor resultado das empresas sustenta alta da Bolsa
Fonte: Estadão - 21/01/2019

Equinor concede acordo de gerenciamento de plataforma de US$ 200 milhões à
Schlumberger
Fonte: Guia Oil & Gas - 21/01/2019

Austral Seguradora avança em Riscos de Petróleo e aposta no crescimento do
mercado de seguros para óleo e gás
Fonte: Guia Oil & Gas - 21/01/2019

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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