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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/01)| 1,16%

Bento Albuquerque detalha as ações prioritárias de sua gestão
Bento Albuquerque, do MME fechou sua quarta semana de trabalho com a equipe completa de secretários
e o detalhamento das principais metas de sua gestão à frente da Pasta. Na manhã de quarta-feira (23)
recebeu a imprensa especializada do setor e, à tarde, os representantes de 22 associações do setor
elétrico. Na quinta-feira (24) apresentou a agenda sobre geologia e mineração para representantes de 13
entidades e concluiu o dia com os representantes de outras 18 entidades do setor de óleo, gás e
biocombustíveis.

Petrobras ON (24/01)| 1,06%
Petrobras PN (24/01)| 0,43%
Câmbio (24/01)|
R$/US$| 3,7815
R$/€| 4,3033

Fonte: TN Petróleo - 25/01/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (24/01)| 53,37

Paulo Guedes se reúne com CEO da Total, Patrick Pouyanné

Brent US$/Barril (24/01)| 61,25

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu nesta quinta-feira com o CEO da Total, Patrick
Pouyanné, no Fórum Econômico Mundial, que termina nesta quinta-feira (24) em Davos, na Suíça. O
encontro com o executivo fecha as discussões com empresas de energia tocadas pelo ministro em Davos.

Gás Natural (24/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 24/01/2019
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Cursos Firjan SENAI

Terminal Multicargas do Porto do Açu tem movimento recorde no ano de 2018

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

O Terminal Multicargas (T-MULT) do Porto do Açu movimentou mais de 655 mil toneladas ao longo de
2018. Este número representa um aumento de 16% em relação ao registrado no ano passado e 12 vezes
mais do que o movimentado em 2016, quando o terminal foi inaugurado.
Fonte: PetroNotícias - 24/01/2019

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

Confiante, setor de petróleo deve ampliar investimentos em 2019
O nível de confiança da indústria de óleo e gás atingiu seu recorde histórico no Brasil, o que tende a se
refletir num ambiente mais favorável a investimentos e à retomada das contratações de pessoal no
mercado a partir deste ano. Esta é a conclusão de um levantamento feito pela consultoria norueguesa
DNV GL, que mostra que em nenhum outro país a confiança do setor é tão expressiva quanto a no
mercado brasileiro, hoje.
Fonte: Guia Oil & Gas - 25/01/2019

 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Arrecadação federal é a maior em 4 anos, mas perde fôlego no fim de 2018

EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 25/01/2019

Em breve

Bacia de Campos volta a atrair aportes bilionários
Fonte: Valor Econômico - 25/01/2019

Castello Branco efetua primeira reestruturação na Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/01/2019

Opep quer evitar novo excesso de oferta antes de reunião em abril, diz secretário
Fonte: Portos e Navios - 24/01/2019

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 a 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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