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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (07/02)| 0,24%

Retomada de negócios na área de petróleo faz surgir novas oportunidades nas
cidades do norte fluminense

Petrobras ON (07/02)| 1,77%

O anúncio de alguns negócios a área de petróleo e gás tem feito soprar uma boa brisa de retomada da
economia do note fluminense, principalmente nas cidades de São João da Barra, Rio das Ostras e Macaé.
Conhecida como a capital do petróleo, Macaé já sente até mesmo o seu mercado imobiliário reaquecer.
Uma empresa chegou a colocar a venda dois andares num dos mais importantes prédios comerciais da
cidade, o Petro Office, em Imbituba.

Petrobras PN (07/02)| 1,57%
Câmbio (07/02)|
R$/US$| 3,7193
R$/€| 4,2210
Petróleo|

Fonte: Petronotícias - 08/02/2019

WTI US$/Barril (07/02)| 52,64

Chefe da Equinor no Brasil vê espaço para ampliar lucratividade de campos no país

Brent US$/Barril (07/02)| 61,63
Gás Natural (07/02)|

A chefe das operações da petroleira norueguesa Equinor no Brasil, Margareth Oevrum, disse na quartafeira que a companhia está confiante de que poderá aumentar a lucratividade do campo de Roncador, na
bacia de Campos, no qual a empresa é sócia da Petrobras.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,55

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Guia Oil & Gas - 07/02/2019
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Total prevê aumento da produção em 9% e início de produção em Iara neste ano

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

A petroleira francesa Total anunciou nesta quinta-feira (7) os seus resultados financeiros e operacionais,
além de ter traçado também algumas metas para o ano de 2019. A companhia afirmou que espera ver sua
produção aumentar 9% neste ano, graças ao crescimento dos campos Kaombo North, Egina e Ichthys. Além
disso, ainda de acordo com empresa, o início da produção em Iara (nos campos de Berbigão-Sururu, por
meio da P-68), no Brasil; Kaombo South, em Angola, Culzean, no Reino Unido; e Johan Sverdrup, na
Noruega, vão influenciar no resultado.
Fonte: Petronotícias - 07/02/2019

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Disputa bilionária por sonda
A Petrobras anunciou que vai provisionar US$ 622 milhões para a arbitragem movida pela Vantage Drilling
por conta do contrato de afretamento da sonda Titanium Explorer, envolvida em um esquema de propinas
conduzido na diretoria internacional da petroleira, há quase dez anos. Na cotação do dólar de ontem a
disputa envolve R$ 2,3 bilhões.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 08/02/2019

EVENTOS

ANP suspende contratos da Petrobras em Pernambuco-Paraíba até decisão do Ibama

Em breve

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu suspender os contratos dos blocos exploratórios
PEPB-M-783 e PEPB-M-839, operados pela Petrobras na Bacia de Pernambuco-Paraíba, até o Ibama se
manifestar sobre a viabilidade da exploração de petróleo e gás na região. Com isso, prorrogou por 180
dias o compromisso do segundo período exploratório das áreas a partir da emissão da licença ambiental.
Fonte: epbr - 08/02/2019

Petróleo sobe 1% com sinais de aperto na oferta mundial
Fonte: Portos e Navios - 07/02/2019

Equinor mira prospectos de alto impacto no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/02/2019

Investimento cai 4,3% em dezembro e 2,5% no 4° trimestre, aponta Ipea
Fonte: Valor Econômico - 07/02/2019

Não é possível realizar corte de tributos no curto prazo, afirma Mansueto
Fonte: Valor Econômico - 08/02/2019

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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