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Notícias em Destaque

Indicadores

Firjan apresenta potencial do mercado de P&G no Rio a novos deputados fluminenses

Ibovespa (09/01)| 1,72%

Em 2018, foram investidos mais de R$ 57 bilhões em óleo e gás no Brasil, e no período de 2019 a 2021, em
média, serão mais R$ 72 bilhões por ano, de acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Só no estado do Rio, foram produzidos aproximadamente 70% do óleo do país e 50% do
gás natural. Entre janeiro e agosto, no Rio, foram R$ 13 bi em participações governamentais e utilizados
mais de 70% da capacidade de refino.

Petrobras ON (09/01)| 2,02%
Petrobras PN (09/01)| 2,08%
Câmbio (09/01)|
R$/US$| 3,6931

Fonte: Firjan - 09/01/2019

R$/€| 4,2567
Petróleo|

Deputados do DEM protocolam projetos de lei para acabar com o polígono e partilha
da produção do pré-sal

WTI US$/Barril (09/01)| 52,36
Brent US$/Barril (09/01)| 61,44

Os deputados Mendonça Filho (DEM-PE) e Eli Corrêa (DEM-SP) protocolaram, na Câmara dos Deputados, os
projetos de lei 11191/2018 e 11211/2018, respectivamente, que acabam com o polígono do pré-sal das
bacias de Campos, Santos e Espírito Santo. Mendonça Filho protocolou ainda o PL 11192/2018, que
determina o fim do regime de partilha da produção e abre a possibilidade de o governo converter os
contratos em concessão.

Gás Natural (09/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,98

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 09/01/2019

Petróleo | Agenda Janeiro - Fevereiro

Márcio Félix, Reive Barros cotados para secretarias de Minas e Energia; Thiago Barral
para EPE
O retorno de Márcio Félix para a Secretaria de Petróleo e Gás Natural (SPG) e a fusão da Empresa de
Pesquisas Energéticas (EPE) com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE), sob
comando de Reive Barros, são opções cotadas para formação das lideranças setoriais no Ministério de
Minas e Energia (MME). Não há prazo para que o ministro Bento Albuquerque defina os nomes.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Controle de lastro

Fonte: epbr - 09/01/2019

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

ANP envia ao CADE nota técnica sobre indústria de gás

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Como parte das ações da ANP visando à transição da indústria de gás natural para um mercado
concorrencial, a Agência encaminhou, em 01/10/2018, ofício ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 09/01/2019

EVENTOS

Grupo Prysmian desenvolve cabos para implantação da fase II de exploração no
campo de Peregrino da Equinor

Em breve

Com investimentos na ordem de US$ 3.5 bilhões, a segunda fase do projeto de exploração consiste na
instalação e operação de uma terceira plataforma fixa (WHP-C) no campo, juntando-se às duas WHP e um
navio-plataforma (FPSO) já operantes. A nova estrutura está em construção e a expectativa é que ela
comece a produzir no fim de 2020.
Fonte: TN Petróleo - 09/01/2019

Petróleo recupera valor e sobe mais de 20% em relação a 24 de dezembro
Fonte: Valor Econômico - 10/01/2019

Ibama avalia mais de 30 pedidos de perfuração
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 09/01/2019

Porto de Santos fecha o ano com recorde de movimentação de carga
Fonte: Portos e Navios - 10/01/2019

Investidores buscam ‘desconto’, e Ibovespa atinge novo recorde
Fonte: Valor Econômico - 10/01/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

MME

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

20/12/2018 a 18/01/2019

-

64/2018
Estudo sobre Mecanismo Adicional de Segurança nos Modelos de Planejamento Energéticos.

27/12/2018 a 25/01/2019
Antaq

15/2018

17/01/2019

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que estabelece a
obrigatoriedade de prestação de informações para alimentação do Sistema de Desempenho da Navegação – SDN
(módulo de Apoio Portuário), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

05/10/2018 a 17/01/2019
ANP

-

06/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar contribuições, dados e informações sobre promoção da concorrência e
desverticalização na indústria de gás natural, assim como o aumento da oferta de gás natural ao mercado.

06/12/2018 a 04/02/2019

ANP

09/2018

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

-

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.

28/12/2018 à 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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