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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (30/01)| 1,42%

Petrobras America assina acordo para venda da Refinaria de Pasadena
A Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 04/05/2018, informa que sua subsidiária
Petrobras America Inc. (PAI) assinou hoje, com a empresa Chevron U.S.A. Inc. (Chevron), contrato de
compra e venda (Share Purchase Agreement – SPA) referente à alienação integral das ações detidas pela
PAI nas empresas que compõem o sistema de refino de Pasadena, nos Estados Unidos.

Petrobras ON (30/01)| 1,38%
Petrobras PN (30/01)| 0,99%
Câmbio (30/01)|

Fonte: Agência Petrobras - 30/01/2019

R$/US$| 3,7151
R$/€| 4,2445

Reservas provadas caem: 2018 fechou com 11,957 bilhões de boe e em 2017 eram
12,415 bi/boe

Petróleo|
WTI US$/Barril (30/01)| 54,23

Petrobras informa o volume de suas reservas provadas de petróleo (óleo, condensado e gás natural),
apuradas no final de 2018, segundo os critérios ANP/SPE (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis / Society of Petroleum Engineers) e SEC (US Securities and Exchange Commission).

Brent US$/Barril (30/01)| 61,65
Gás Natural (30/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,850

Fonte: TN Petróleo - 31/01/2019

Cursos Firjan SENAI

Brasil possui 145 plataformas offshore em atividade e outras 48 fora de operação
Os dados mais recentes da Diretoria de Portos e Costas da Marinha ajudam a desenhar um mapa das
plataformas offshore em operação hoje no Brasil e também daquelas que estão inativas. Ao todo, são 193
embarcações do tipo (tanto de produção quanto de perfuração), sendo 145 em atividade e outras 48 fora
de operação.
Fonte: Petronotícias - 30/01/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

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

Depois de Pernambuco, Ficantieri busca parceiros no Rio para projeto das quatro
corvetas da Marinha do Brasil
Um dos consórcios bem posicionados para vencer a licitação de construção das quatro corvetas da Marinha
do Brasil, o FLV, já um dos finalistas, promoveu nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro, o segundo
Road Show, em busca de fornecedores interessados em participar do projeto.
Fonte: Petronotícias - 30/01/2019

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

Homologação de acordo com o Ministério Público Federal
EVENTOS

A Petrobras informa que efetuou hoje o pagamento do Acordo de Assunção de Compromissos celebrado
com o Ministério Público Federal (MPF) e homologado judicialmente em 25/01/2019, no valor de US$
682,6 milhões, correspondentes a 80% do valor da resolução celebrada com o Departamento de Justiça
(DoJ) e a Securities & Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos.

Em breve

Fonte: Agência Petrobras - 30/01/2019

PetroRio entre as grandes no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/01/2019

Ministro da Infraestrutura descarta privatização do Porto de Santos
Fonte: Portos e Navios - 30/01/2019

Indústria extrativa puxa IPP de 9,76% em 2018
Fonte: Valor Econômico - 31/01/2019

Abimaq prevê avanço do setor entre 5% a 6% da receita para 2019
Fonte: Portos e Navios - 30/01/2019

O imbróglio da cessão onerosa
Fonte: Valor Econômico - 31/01/2019

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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