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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/01)| 2,29%

Alteração na indicação da Diretoria de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão
A Petrobras informa que recebeu carta do Sr. Lauro Cotta, indicado para ocupar a Diretoria Executiva de
Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, comunicando que, por motivos particulares, não poderá
aceitar essa nomeação.

Petrobras ON (28/01)| 3,53%
Petrobras PN (28/01)| 3,01%
Câmbio (28/01)|

Fonte: Agência Petrobras - 28/01/2019

R$/US$| 3,7676

Terceiro termo aditivo CEG e CEG Rio: o monopólio mais-que-perfeito

R$/€| 4,3056
Petróleo|

O estado do Rio de Janeiro assinou, em 2004 e 2005, o 1º e o 2º Termos Aditivos contratuais com as
concessionárias CEG e CEG Rio com o objetivo de expandir a rede de distribuição de gás natural para
municípios fluminenses não atendidos pelas distribuidoras, como Maricá, Mangaratiba, Angra dos Reis e
Saquarema.

WTI US$/Barril (28/01)| 51,99
Brent US$/Barril (28/01)| 59,93
Gás Natural (28/01)|

Fonte: epbr - 28/01/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

Crise venezuelana sustenta preços do petróleo WTI

2,910

Cursos Firjan SENAI

Justamente quando os estoques de gasolina estão em suas máximas históricas e a contagem de sondas
mostra uma retomada da produção, as possíveis sanções ao petróleo venezuelano salvaram o petróleo
norte-americano em meio à deterioração dos fundamentos que colocam em questão o suporte de US$ 50
por barril do mercado nas últimas três semanas.
Fonte: epbr - 28/01/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

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

Com novos negócios no Complexo do Açu, Prumo fecha o ano de 2018

 Corte e soldagem subaquática

Para a Prumo o ano de 2018 foi de importantes realizações. A Prumo é um grupo econômico multinegócios
responsável pelo desenvolvimento do Complexo do Açu, o maior complexo portuário, industrial e
energético do Brasil, localizado em São João da Barra, no Norte Fluminense. Ao longo do último ano, o
Açu recebeu 2.535 embarcações, 6% a mais do que o movimentado em 2017. Desde que começou a
operar, em 2014, o porto já recebeu mais de 6 mil embarcações.

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

Fonte: TN Petróleo - 28/01/2019

 Básico de Mergulho

Volume processado de petróleo no Brasil é o menor desde 2003 e produção de
gasolina despencou 9,8%

EVENTOS

O refino no Brasil tem sofrido sucessivos anos de queda. Novos dados divulgados pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP) revelam que 2018 terminou com 632,4 milhões de barris processados no país. Este é o
menor volume desde 2003, quando foram processados 591,3 milhões de barris. Assim, as refinarias
brasileiras terminaram pelo terceiro ano em seguida com queda na quantidade de processamento do
insumo.

Em breve

Fonte: Petronotícias - 28/01/2019

Petrobras pode retomar venda de Braskem e avalia futuro da BR, diz presidente
Fonte: Folha de S.Paulo - 28/01/2019

Modec contrata a EBR para módulos do FPSO Guanabara
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/01/2019

Disputa tímida por FPSOs de Marlim
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/01/2019

Com térmicas menos acionadas, consumo de gás natural recua 27% em novembro
Fonte: Valor Econômico - 29/01/2019

Abimaq e Sinaval querem reforços no conteúdo local
Fonte: Portos e Navios - 28/01/2019

Alta produtividade do pré-sal turbina gastos com P&D
Fonte: Portos e Navios - 28/01/2019

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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