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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/02)| 1,04%

Competitividade abre caminho para investimentos no mercado offshore

Petrobras ON (18/02)| 1,16%

A competitividade de mercado, estimulada pelo maior potencial geológico do mundo, garante ao setor de
óleo e gás brasileiro a aplicação de investimentos bilionários já definidos pelas grandes operadoras do
petróleo mundial, que confirmaram presença na 14ª rodada de licitação para blocos de concessão,
agendada para este mês pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Petrobras PN (18/02)| 0,30%
Câmbio (18/02)|
R$/US$| 3,7316

Fonte: TN Petróleo - 18/02/2019

R$/€| 4,2201
Petróleo|

Ministros recebem Porto do Açu para assinatura de contrato do terminal de GNL

WTI US$/Barril (18/02)| 55,59

Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, participam de uma cerimônia no Ministério de Infraestrutura para assinatura do contrato
referente ao Terminal de Uso Privado (TUP) do projeto de regaseificação do Porto do Açu, o TUP Gas
Natural Açu. Esta marcada para hoje, às 16h.

Brent US$/Barril (18/02)| 66,50
Gás Natural (18/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,630

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 18/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Consumo total de combustíveis se mantém estável em 2018, informa ANP

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

O consumo de combustíveis se manteve estável em 2018, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP). Ao todo, foram vendidos, no mercado nacional, 136,1 bilhões de litros
no ano passado, o que representa uma alta de 0,03% frente ao ano anterior. Em 2017, a alta havia sido de
0,44%.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Abegas - 19/02/2019

 Inspeção visual subaquático

Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias ao maior nível em quase 2 meses

 Inspeção por partículas magnéticas

A Petrobras elevará em 2,5 por cento o preço médio da gasolina em suas refinarias a partir de terça-feira,
para 1,5970 real por litro, o maior nível em quase dois meses, enquanto o diesel seguirá sem alteração,
segundo informações no site da companhia nesta segunda-feira.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: TN Petróleo - 19/02/2019

 Básico de Mergulho

 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

Descomissionamento deslancha no próximo ano

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 18/02/2019

Em breve

33 FPSOs contratados até 2021
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 18/02/2019

Com alta de preço, consumo de gasolina cede espaço para álcool
Fonte: Valor Econômico - 19/02/2019

CME define novo presidente nesta semana
Fonte: Brasil Energia - 18/02/2019

Petrobras recebe licença para Farfan 1
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 18/02/2019

Petrobras vai aposentar plataformas antigas
Fonte: Valor Econômico - 19/02/2019

Reino Unido autoriza fusão entre Ensco e Rowan
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 18/02/2019

Omni inicia voos para o campo de Baúna
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 18/02/2019

Lewandowski deve liberar em 15 dias ação sobre privatizações
Fonte: Valor Econômico - 19/02/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

-

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.

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

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.

18/02/2019 a 04/03/2019
ANP

04/2019

13/03/2019

20/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis por
produtores, importadores e distribuidores e dá outras providências.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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