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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (06/03)| 0,41%

Petrobras inicia fase vinculante da venda de três campos terrestres
A Petrobras iniciou aa fase vinculante do processo de cessão da totalidade de suas participações em três
campos terrestres em produção (Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha), localizados no
Estado do Espírito Santo, denominadas conjuntamente Polo Lagoa Parda.

Petrobras ON (06/03)| 0,96%
Petrobras PN (06/03)| 0,22%
Câmbio (06/03)|

Fonte: Agência Petrobras - 01/03/2019

R$/US$| 3,8303
R$/€| 4,3317

Cade aprova BW Offshore no campo de Maromba

Petróleo|

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição de 100% do projeto do
campo de Maromba, na Bacia de Campos, pela BW Offshore. A empresa, que se torna operadora de
campos offshore no país, comprou 70% da Petrobras e 30% da Chevron para se tornar dona do ativo.

WTI US$/Barril (06/03)| 56,22
Brent US$/Barril (06/03)| 65,99
Gás Natural (06/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 06/03/2019

2,84

Cursos Firjan SENAI

Justiça julga inconstitucional norma da Alerj que suspendeu incentivos para O&G

Petróleo | Agenda - Março-Abril

O Decreto Legislativo nº 02/2016, que suspendeu os benefícios fiscais no âmbito do Repetro estadual, foi
julgado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ), em 18/02. O
Repetro é um Regime Aduaneiro Especial para as operações de exportação e importação de bens
destinados a atividades de pesquisa e produção de petróleo e é tratado no Convênio ICMS nº 130/07 e no
Decreto Estadual nº 41.142/08.
Fonte: TN Petróleo - 01/03/2019

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático

Ibama multa Petrobras em R$ 8,19 mi e diz que mancha da P-58 continua se
deslocando
O Ibama multou a Petrobras em R$ 8,19 milhões pelo vazamento de petróleo ocorrido no último sábado
no navio-plataforma P-58, que produz no Parque das Baleias, na parte capixaba da Bacia de Campos. O
órgão ambiental desmentiu a petroleira e afirmou que ontem a mancha de óleo atingia 10 km² e
deslocava-se na direção sul, a cerca de 200 km do litoral norte do Rio de Janeiro.

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 01/03/2019

Eventos

Negociações entre Petrobras e Modec avançam
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/03/2019

Venda de campos maduros pode impulsionar setor
Fonte: Valor Econômico - 07/03/2019

Subsea 7 de olho em novos contratos

LOCAL: HOTEL GRAN NOBILE MACAÉ

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/03/2019

CONFIRME SUA PRESENÇA:
CERIMONIAL@REEDALCANTARA.COM.BR

Boia que será descomissionada está no campo de Congro

19 de Março | 10h

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/03/2019

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.

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

05/2019

08/2019

29/03/2019

Dar ciência da nova versão do Anexo I do Edital da Oferta Permanente em função da inclusão de blocos com risco
exploratório e áreas com acumulações marginais para outorga de contratos de concessão para exploração ou
reabilitação e produção de petróleo e gás natural e alteração da área do Bloco PN-T-98.

28/02/2019 a 04/04/2019
ANP

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.

ANP

13/03/2019

10/04/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre o Edital de Chamada Pública para a contratação de Capacidade de
Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.909/2009.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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