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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/01)| 0,20%

Anuário da Indústria de Petróleo no Espírito Santo é lançado na Casa Firjan
A Casa Firjan foi palco do lançamento do Anuário da Indústria de Petróleo no Espírito Santo, em 29/01. O
evento reuniu petroleiras e fornecedores da cadeia de Petróleo e Gás (P&G) para dimensionar a
relevância do estado. “Esse encontro é muito simbólico, pois mostra como é possível – e devemos – nos
unir para melhor aproveitar nossa sinergia e potencialidades para competir no mercado internacional”,
destacou Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da federação.

Petrobras ON (29/01)| 2,18%
Petrobras PN (29/01)| 2,42%
Câmbio (29/01)|
R$/US$| 3,7370

Fonte: Firjan - 29/01/2019

R$/€| 4,2703
Petróleo|

PetroRio compra os 51,74% da Chevron no campo de Frade

WTI US$/Barril (29/01)| 53,74

A PetroRio informa a seus acionistas a celebração de acordo de compra e venda (Share Purchase
Agreement) para aquisição da Chevron Brasil, sociedade limitada detentora da participação de 51,74% da
concessão e operação do Campo de Frade, além de participações equivalentes nos ativos operacionais do
Campo.

Brent US$/Barril (29/01)| 61,88
Gás Natural (29/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 30/01/2019

2,870

Cursos Firjan SENAI

Chamada de gás pode ser adiada por mais 60 dias

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

O prazo para envio de propostas da chamada pública de compra de gás coordenada pelas distribuidoras do
Centro-Sul pode ser adiado por 60 dias, informou à Brasil Energia o presidente da Compagas, Rafael
Lamastra Júnior. O prazo se encerraria na quinta-feira (31/1).
Fonte: Abegás - 30/01/2019

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

Após sanções dos EUA à Venezuela, valorização do petróleo continua ilusória
As tão aguardadas sanções dos EUA ao petróleo venezuelano entraram em vigor. O que não aconteceu foi
o rali que muitos esperavam a partir da oferta reprimida de petróleo bruto pesado e carregado de enxofre
que as refinarias norte-americanas precisam para produzir diesel e outros combustíveis de transporte.
Fonte: epbr - 30/01/2019

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

Petrobrás, Caixa e BB serão as únicas estatais do governo Bolsonaro, diz secretário
Fonte: Estadão - 29/01/2019

EVENTOS

Chevron fecha acordo para comprar refinaria de Pasadena, da Petrobras, diz agência

Em breve

Fonte: Portos e Navios - 29/01/2019

Confiança da indústria Brasil sobe em janeiro para maior nível em 5 meses, diz FGV
Fonte: Portos e Navios - 29/01/2019

Petrobras terá cerca de dez mudanças no alto escalão
Fonte: Valor Econômico - 30/01/2019

Sete Brasil divulga condições de venda de quatro sondas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/01/2019

ABPIP critica regras do desinvestimento da Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/01/2019

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

30/01/2019 a 18/02/2019
ANP

02/2019

12/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de Resolução ANP que alterará dispositivo na Resolução
ANP n° 52/2010 que estabelece as especificações dos combustíveis destinados ao uso aquaviário, reduzindo o limite
máximo no teor de enxofre dos óleos combustíveis marítimos para as embarcações que não dispuserem de sistema de
limpeza de gases de escape.

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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