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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/02)| 1,77%

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

Petrobras ON (28/02)| 2,64%

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.

Petrobras PN (28/02)| 0,07%
Câmbio (28/02)|
R$/US$| 3,7385
R$/€| 4,2578

Fonte: Firjan - 27/02/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/02)| 57,22

CNPE define diretrizes para o leilão dos volumes excedentes da cessão onerosa,
previsto para o dia 28 de outubro
Com base nessa Resolução do CNPE, serão feitas simulações com diferentes cenários para definição do
bônus de assinatura, percentual mínimo de óleo lucro e compensação à Petrobras devida pelo vencedor
do leilão, a serem apreciadas no CNPE do final do mês de março do corrente ano. Na mesma reunião,
será autorizada a realização da Rodada de Partilha de Produção dos Volumes Excedentes ao Contrato de
Cessão Onerosa pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

Brent US$/Barril (28/02)| 66,31
Gás Natural (28/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,810

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial

O Fonte: MME - 28/02/2019

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Diretoria da ANP aprova consulta para edital da chamada pública do Gasbol
A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou nesta quinta-feira (28/2) a consulta pública
sobre o edital da chamada pública para contratação de capacidade do Gasbol, da transportadora TBG. O
resultado da concorrência, inicialmente programado para julho, agora foi para outubro.

 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: epbr - 28/02/2019

Caixa da Petrobras deve ser reduzido para US$ 10 bilhões, mas aumentando,
sempre, o foco no E&P

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras defendeu hoje (28) a redução do caixa da Petrobras
para cerca de US$ 10 bilhões, em comparação com os US$ 14 bilhões com que a companhia encerrou o
ano de 2018. Em coletiva de imprensa na sede da estatal, Castello Branco defendeu que os recursos
sejam empregados em projetos de maior retorno em vez de títulos de baixo risco no mercado financeiro,
que pagam juros "baixíssimos".

EVENTOS

Fonte: TN Petróleo - 28/02/2019

Petrobras anuncia que apresentará novo modelo de vendas de refinarias
“Nós vamos desenhar um pacote que atenda aos nossos interesses de gerar recursos para atender o
objetivo de reduzir o endividamento e financiar investimentos em óleo e gás. Ao mesmo tempo, deve-se
ter o cuidado de não dar origem a monopólios regionais controlados por investidores privados”,
comentou o executivo. Castello Branco considera que o modelo de venda atual, lançado em 2018 e que
prevê a alienação de 60% de participação em refinarias do Sul e Norte, não é competitivo.

Está em busca de parceria com empresas
estrangeiras? Aproveite a chamada da
Apex-Brasil!

INSCREVA-SE
Até 2 de Março

Fonte: PetroNotícias - 28/02/2019

Novo poço em Sagitário programado
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/02/2019

Brent médio em US$ 60
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/02/2019

LOCAL: HOTEL GRAN NOBILE MACAÉ
CONFIRME SUA PRESENÇA:

Problemas em novos FPSOs afetaram produção

CERIMONIAL@REEDALCANTARA.COM.BR

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/02/2019

19 de Março | 10h00

SCGás vende 56,3 milhões de m³ de gás em janeiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/02/2019

Após sanções americanas, petróleo venezuelano lota navios por falta de comprador
Fonte: Estadão - 28/02/2019

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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