22 de janeiro de 2019 | Ano VII | Nº 015

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/01)| 0,09%

Futuro da energia é discutido em Davos
Quase 50% da energia global deverá ser gerada a partir de energia eólica e solar até 2050.

Petrobras ON (21/01)| 0,48%

Fonte: epbr - 22/01/2019

Petrobras PN (21/01)| 0,51%

Petrobras consulta
descomissionamento

mercado

e

abre

oportunidades

para

indústria

Câmbio (21/01)|

do

R$/US$| 3,7705
R$/€| 4,2863

A exemplo do RFI publicada em julho de 2017, quando a Petrobras fez uma ampla pesquisa com empresas
nacionais e internacionais acerca de descomissionamento de plataformas, espera-se que os próximos
passos. Ou seja, a publicação de novas famílias de fornecimentos de bens e serviços ou utilização de
famílias já existentes, que possam, a partir das respostas às RFI, atender ao descomissionamento objeto
dos dois RFI.

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/01)| 53,80
Brent US$/Barril (21/01)| 62,74
Gás Natural (21/01)|

Fonte: epbr - 21/01/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

Etanol continua competitivo ante gasolina em cinco estados brasileiros

3,480

Cursos Firjan SENAI

Pela terceira semana consecutiva, os preços médios do etanol permanecem vantajosos ante os da gasolina
em apenas cinco Estados brasileiros - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. O
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AETaxas considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite
de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Fonte: TN Petróleo - 21/01/2019

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

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

Ricardo Cyrino é o novo secretário de Energia Elétrica de Minas e Energia
O consultor e ex-executivo do grupo AES, que inclui a Eletropaulo, foi nomeado secretário de Energia
Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Cyrino começou a atuar como consultor ano passado; antes, foi
sócio da Brasiliana Participações, empresa da holding AES Brasil que controla outras empresas do grupo.
Fonte: epbr - 22/01/2019

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

União indica professor ligado a tecnologia para vaga de Forman
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/01/2019

EVENTOS

Declarações de comercialidade duplicam em 2018

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/01/2019

GranIHC acerta novo contrato para Peregrino
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/01/2019

Cosan aposta em geração de caixa da Comgás
Fonte: Valor Econômico - 22/01/2019

A customização de sistemas e as empresas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/01/2019

Para XP, Ibovespa pode bater 125 mil pontos após avanço da Previdência
Fonte: Valor Econômico - 22/01/2019

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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