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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/02)| 0,98%

Oferta Permanente passa a contar com 630 áreas

Petrobras ON (22/02)| 0,57%

A Diretoria da ANP aprovou, nesta sexta-feira (22/2), a minuta do edital de licitações da Oferta
Permanente alterado para inclusão de 472 áreas que obtiveram manifestação positiva dos órgãos
ambientais competentes (sendo 458 blocos com risco exploratório e 14 áreas com acumulações
marginais). Com as inclusões, a Oferta Permanente passa a contar com 630 áreas, sendo 616 blocos e 14
áreas com acumulações marginais, aptas a receberem manifestações de interesse.

Petrobras PN (22/02)| 0,99%
Câmbio (22/02)|
R$/US$| 3,7430
R$/€| 4,2453

Fonte: ANP - 22/02/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (22/02)| 57,26

Manutenção de três plataformas fez produção de petróleo cair em janeiro

Brent US$/Barril (22/02)| 67,12
Gás Natural (22/02)|

A produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (GNL), da Petrobrás em janeiro foi
de 2,61 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,54 milhões produzidos no Brasil e 73 mil no
exterior. A produção total operada da companhia (parcela própria e dos parceiros) foi de 3,27 milhões
boed, sendo 3,17 milhões boed no Brasil.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,720

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

Fonte: PetroNotícias - 24/02/2019

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Brasco assina contrato com a Total para atuar no campo de Lapa, no pré-sal da Bacia
de Santos
A Brasco, empresa de bases de apoio offshore do Grupo Wilson Sons, firmou contrato com a Total E&P do
Brasil para oferecer suporte logístico às atividades de produção no campo de Lapa, localizado no pré-sal
da Bacia de Santos. "Trabalhamos com a Total desde 2013, quando teve início a campanha de exploração
no campo de Xerelete Sul, na Bacia de Campos. O novo acordo reforça essa parceria e comprova a
qualidade de nossas operações", ressalta o diretor executivo da Brasco, Gilberto Cardarelli.
Fonte: TN Petróleo - 25/02/2019

 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
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Governadores voltam a pressionar por mudança em royalties do petróleo

As datas de início estão sujeitas a alteração

O Supremo discute desde 2013 o pedido de redistribuição dos recursos. Naquele ano, Carmen Lúcia
concedeu uma liminar em favor dos estados produtores e contra a alteração na divisão dos recursos. A
liminar foi dada em ação movida pelo estado do Rio de Janeiro, então governado por Sérgio Cabral.

EVENTOS

Fonte: epbr - 23/02/2019

Nova chance com sondas brasileiras

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/02/2019

Óleo e gás tem recorde de fusões e aquisições
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/02/2019

Petrobras contrata RSVs da DOF
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/02/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

02/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

30/01/2019 a 18/02/2019

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

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.

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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