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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (23/01)| 1,53%

Cessão onerosa e leilão do pré-sal são metas para 100 primeiros dias
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou nesta tarde, no Palácio do Planalto, as 35
metas prioritárias dos primeiros 100 dias de governo. Na área de Minas e Energia, a aprovação pelo
Conselho Nacional de Política Energética da revisão do contrato da cessão onerosa e dos parâmetros
técnicos e econômicos da licitação de área do pré-sal, previstas para o terceiro trimestre de 2019, são as
prioridades.

Petrobras ON (23/01)| 1,04%
Petrobras PN (23/01)| 1,19%
Câmbio (23/01)|
R$/US$| 3,7994

Fonte: epbr - 23/01/2019

R$/€| 4,3176
Petróleo|

Concessões de petróleo e reforma da Previdência podem zerar o déficit
orçamentário, diz Paulo Guedes

WTI US$/Barril (23/01)| 52,62
Brent US$/Barril (23/01)| 61,14

A reforma da Previdência, as concessões de petróleo e as privatizações permitirão ao governo zerar o
déficit orçamentário neste ano, disse ontem (23) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, no entanto,
ressaltou que o país precisa levar adiante reformas estruturais que reduzam o gasto público para que essa
redução seja sustentável nos próximos anos.

Gás Natural (23/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,980

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 23/01/2019

Preços do petróleo caem 2% com desaceleração do crescimento global e alta da
oferta
Os preços do petróleo caíram cerca de 2 por cento nesta terça-feira devido à preocupação de que a
economia mundial possa reduzir a demanda por combustíveis, enquanto os campos de "shale" dos Estados
Unidos aumentam a oferta e os cortes da Rússia estão abaixo do esperado.

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

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

Fonte: TN Petróleo - 23/01/2019

 Controle de lastro

Rafael Lamastra Jr. assume a presidência da Compagas
Com planos de ampliar a presença do gás natural no Paraná e sua participação na matriz energética do
Estado, o executivo Rafael Lamastra Jr. assumiu nesta quarta-feira, dia 23 de janeiro, a presidência da
Companhia Paranaense de Gás (Compagas). Ele foi empossado em uma solenidade realizada na sede da
Compagas, em Curitiba, que contou com a presença de Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Copel;
Fernando Xavier Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Compagas; Eduardo Buschle,
diretor de administração e finanças da Companhia; e seu antecessor, Luiz Malucelli Neto.

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

EVENTOS

Fonte: TN Petróleo - 24/01/2019

Em breve

Ibovespa retoma rota de alta, ganha 1,5% e crava novo recorde
Fonte: Valor Econômico - 24/01/2019

Venda dos pacotes de Pampo e Enchova terá novo rebid
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 23/01/2019

Brasil se aproxima dos 30 mil poços perfurados
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 23/01/2019

Edital de venda de sondas da Sete Brasil pronto para sair
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 23/01/2019

Consumo de energia tem o 4º recorde consecutivo
Fonte: Estadão - 23/01/2019

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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