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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/01)| 1,16%

De Davos para o Brasil, CEO da Total, Patrick Pouyanné, encontra com diretor-geral
da ANP

Petrobras ON (25/01)| 1,06%

Depois de um encontro na última quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Davos, na
Suíça, o CEO da Total, Patrick Pouyanné, rumou para o Brasil. Amanhã, se reúne com o diretor-geral da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, na sede da agência, no Rio de Janeiro.

Petrobras PN (25/01)| 0,43%
Câmbio (25/01)|
R$/US$| 3,7626

Fonte: epbr - 27/01/2019

R$/€| 4,2833

Petrobras retoma 100% da capacidade da Replan

Petróleo|
WTI US$/Barril (25/01)| 53,69

A Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 29/08/2018, informa que a Refinaria de
Paulínia (Replan) retomou, hoje, 100% da sua capacidade nominal de produção com o retorno da operação
da unidade de destilação (U-200), que ocorreu dentro do prazo previsto.

Brent US$/Barril (25/01)| 61,64
Gás Natural (25/01)|

Fonte: Agência Petrobras - 25/01/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

EBR fará módulos para FPSO Mero 1

2,910

Cursos Firjan SENAI

A Estaleiros do Brasil (EBR) venceu a licitação realizada pela Modec e vai fabricar e montar módulos para
o sistema de tratamento de água do topside do FPSO Guanabara MV31, afretado pelo consórcio Libra. O
trabalho será realizado no estaleiro, na cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, e deve
começar ainda no primeiro trimestre de 2019 com um cronograma de entrega de doze (12) meses.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: epbr - 28/01/2019

 Instalações subaquáticas

Pesquisador afirma que CO2 não interfere no clima e prevê longo período de
utilização do petróleo

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Pintura industrial

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático

O especialista acredita que, apesar da atual campanha pelo aumento das fontes renováveis, o petróleo
continuará com um papel de destaque por muito tempo na matriz energética mundial. Molion ressalta, no
entanto, que será preciso eliminar compostos químicos nocivos emitidos na queima de combustíveis
fósseis, como o enxofre. “Em termos energéticos, o petróleo ainda é uma das maneiras mais práticas de
se gerar a energia elétrica”, concluiu.

 Inspeção por partículas magnéticas

Fonte: Petronotícias - 28/01/2019

 Básico de Mergulho

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Leilões podem ajudar na retomada de contratações

EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 28/01/2019

Em breve

Mercado do petróleo vai gerar 12 mil vagas em 2019; saiba como se qualificar
Fonte: Extra - 28/01/2019

Contratação de sonda do pool fica para fevereiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/01/2019

Empresas de navegação pedem apoio do governo para cabotagem e apoio marítimo
Fonte: Portos e Navios - 26/01/2019

Campos Maduros esperam investimento
Fonte: Valor Econômico - 28/01/2019

P-67 mais perto da produção em Lula Norte
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/01/2019

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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