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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/02)| 0,34%

Plataforma P-76 liberada pelo Ibama para produzir no pré-sal

Petrobras ON (13/02)| 2,37%

A Petrobras recebeu do Ibama a licença ambiental para o início da produção do FPSO P-76, que está
instalado no campo de Búzios, campo da cessão onerosa no pré-sal da Bacia de Santos. A licença é válida
até 8 de fevereiro de 2023 e a unidade deve ser a segunda a entrar em operação na bacia este ano.

Petrobras PN (13/02)| 1,28%
Câmbio (13/02)|

Fonte: epbr - 13/02/2019

R$/US$| 3,7277
R$/€| 4,2127

Oferta deve superar demanda por petróleo em 2019 apesar de cortes, diz IEA

Petróleo|

O mercado global de petróleo terá dificuldades neste ano para absorver o rápido crescimento da produção
de países de fora da Opep, mesmo com cortes de oferta do grupo e sanções dos EUA à Venezuela e ao Irã,
disse a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) em um relatório nesta quarta-feira.

WTI US$/Barril (13/02)| 53,90
Brent US$/Barril (13/02)| 63,61
Gás Natural (13/02)|

Fonte: TN Petróleo - 13/02/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,58

Cursos Firjan SENAI

Digitalização da indústria de óleo e gás impõe desafios de segurança cibernética
para o setor

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

A digitalização da indústria de óleo e gás é uma tendência que ganhou muita força recentemente. Muitas
empresas do segmento, inclusive, estão moldando seus planejamentos em torno do fornecimento destas
soluções. Já outras organizações investem pesado na aquisição de tecnologias deste tipo, de olho no
aumento da produtividade.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: Petronotícias - 14/02/2019

 Suporte à vida - mergulhadores

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática

Esclarecimento sobre Notícias: Negociação da TAG

 Inspeção visual subaquático

Não existe, neste momento, qualquer definição final com relação aos termos e condições contratuais da
alienação, incluindo o valor da transação e eventual negociação acerca de dívidas com instituições
financeiras. Também não está descartada a possibilidade de ocorrerem negociações sucessivas com os
demais proponentes, obedecida a ordem de classificação do processo competitivo, conforme faculta o
artigo 35 do Decreto 9.188/17, bem como eventual nova rodada de propostas vinculantes, caso aplicável.

 Inspeção por partículas magnéticas

Fonte: Agência Petrobras - 13/02/2019

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Joint-venture investe US$ 700 milhões em térmica a gás em Macaé

EVENTOS

A joint-venture formada por Pátria Investimentos, Shell e Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
investirá cerca de US$ 700 milhões – aproximadamente R$ 2,8 bilhões – para a construção e operação da
termelétrica a gás natural Marlim Azul, em Macaé, no Norte do estado do Rio de Janeiro. O
empreendimento vendeu energia em dezembro de 2017, por meio da Shell Energy Brasil, sócia na jointventure com 29,9%. A Pátria possui 50,1% da composição acionária e a MHPS, detém 20%.

Em breve

Fonte: Abegás - 14/02/2019

Antiga sonda Schahin Cerrado será sucateada pela Transocean
A Transocean decidiu sucatear a sonda Ocean Rig Paros (a antiga Schahin Cerrado), encerrando o ciclo de
vida da unidade construída em 2011 e que operou no Brasil, em campanhas da Petrobras no pré-sal. A
unidade saiu de operação em meio ao processo de recuperação judicial da Schahin e foi retirada do país
deixando para trás decisões judiciais, auditores da Receita Federal e a força-tarefa da Lava Jato.
Fonte: epbr - 14/02/2019

Mais projetos de energia devem entrar no PPI, prevê secretário
Fonte: Valor Econômico - 14/02/2019

Petrobrás admite supercampo no ES e vai pagar dívida de R$ 3,1 bi
Fonte: Estadão - 14/02/2019

Nova leva de umbilicais contratada
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/02/2019

Petrobras busca UMS para o Espírito Santo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/02/2019

Não há dinheiro para compensar a Lei Kandir
Fonte: Valor Econômico - 14/02/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

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.

08/02/2019 a 25/02/2019
ANP

3/2019

13/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão no texto da Resolução ANP nº 40, de 14 de
dezembro de 2009, que estabelece os critérios de fixação do preço de referência do gás natural (PRGN), e da
Portaria ANP nº 206, de 29 de agosto de 2000, que estabelece os critérios de fixação do preço mínimo do petróleo,
para incluir a Agência de Informação de Preços ARGUS MEDIA.
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