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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (06/02)| 3,74%

Dois consórcios aparecem como favoritos para vencer a licitação das quatro corvetas
da Marinha do Brasil

Petrobras ON (06/02)| 1,77%

No próximo mês a Marinha do Brasil vai anunciar o resultado da licitação para escolha do consórcio que
será responsável pela construção das quatro novas corvetas do Projeto Tamandaré. Enquanto ficam na
expectativa, pelo menos dois consórcios se apressaram em reunir empresas nacionais para apresentar seus
projetos e propor parceria, já que a exigência de 40 % de conteúdo nacional será bastante significativa e
terá muito impacto.

Petrobras PN (06/02)| 2,15%
Câmbio (06/02)|
R$/US$| 3,7019
R$/€| 4,2146
Petróleo|

Fonte: Petronotícias - 07/02/2019

WTI US$/Barril (06/02)| 54,01

Equinor diz que há potencial para reduzir preço de equilíbrio de Carcará para menos
de 25 dólares por barril

Brent US$/Barril (06/02)| 62,69
Gás Natural (06/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

A norueguesa Equinor acredita que é possível reduzir o breakeven (ponto de equilíbrio onde a empresa
deixa de perder dinheiro e passa a ganhar e equilibrar o capital investido) do campo de Carcará, na Bacia
de Santos. Segundo a chefe das operações da companhia no Brasil, Margareth Øvrum, é possível diminuir o
número dos atuais US$ 35 dólares por barril. A declaração foi feita durante evento do mercado de capitais
em Londres, na Inglaterra.

2,66

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Fonte: Petronotícias - 06/02/2019

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial

Dome participa no cluster de subsea no Porto do Açu
A Dome, joint venture entre a Prumo Logística e a GranIHC, reforçou em 2018 sua vocação para ser um
cluster para o mercado subsea. Os projetos desenvolvidos pela companhia e a assinatura de novos
contratos ao longo do ano reforçaram a retomada do setor de óleo e gás e o reaquecimento do mercado.

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

Fonte: TN Petróleo - 06/02/2019

 Inspeção por partículas magnéticas

Governadores do Nordeste cobram cessão onerosa
Colocar em pauta a votação do PLC 78/2018, que libera a Petrobras para vender até 70% das áreas da
cessão onerosa e dita regras para o leilão do seu excedente é um dos pleitos dos governadores do
Nordeste, que participaram em Brasília, da reunião do Fórum dos Governadores do Nordeste. Foram
discutidos no encontro temas prioritários de interesse em comum dos estados nordestinos, e que serão
defendidas pelos governadores junto ao Congresso Nacional.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

EVENTOS

Fonte: epbr - 07/02/2019

Em breve

TechnipFMC leva SURF de Mero
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/02/2019

Petrobras vê acordo com União na cessão onerosa perto do desfecho
Fonte: Valor Econômico - 07/02/2019

UTGCA ampliará processamento de gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/02/2019

Ministério da Infraestrutura avalia privatizar Porto de Santos
Fonte: Portos e Navios - 06/02/2019

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

34/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

26/12/2018 a 08/02/2019

14/02/2019

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

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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