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Notícias em Destaque

Indicadores

Resolução do CNPE estabelece diretrizes para licitação do volume excedente da
cessão onerosa
Foi publicada hoje, 07, a resolução nº 2 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que
estabelece diretrizes para a realização da rodada de licitações sob o regime de partilha de produção
para os volumes excedentes aos contratados no regime de cessão onerosa, previsto para o dia 28 de
outubro. A proposta visa atração de investimento, geração de emprego, além de representar receitas
para União e demais unidades federativas.
Fonte: MME - 07/03/2019

Ibovespa (07/03)| 0,13%
Petrobras ON (07/03)| 0,88%
Petrobras PN (07/03)| 0,04%
Câmbio (07/03)|
R$/US$| 3,8487
R$/€| 4,3232
Petróleo|
WTI US$/Barril (07/03)| 56,66
Brent US$/Barril (07/03)| 66,30

Petrobras aumenta investimentos em pesquisa e inovação em 28% e reduz custos em
suas operações no pré-sal
Em 2018, a Petrobras resolveu desembolsar mais recursos para a área de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (PD&I), após manter por dois anos os investimentos no mesmo patamar. Ao todo, a petroleira
aplicou R$ 2,3 bilhão na área no ano passado, volume 28% superior ao que foi registrado em 2017. Alguns
dentre os vários focos tecnológicos da companhia foram a redução do preço de equilíbrio de petróleo e
do custo operacional, além da otimização de processos produtivos e uso eficiente de energia.

Gás Natural (07/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,870

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: PetroNotícias - 08/03/2019

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Cade aprova venda da Refinaria da Pasadena

 Inspeção visual subaquático

O Cade aprovou a operação de aquisição pela Chevron da Refinaria da Pasadena, negociação anunciada
pela Petrobras no final de janeiro. A operação está avaliada em US$ 562 milhões, sendo US$ 350 milhões
pelo valor das ações e US$ 212 milhões, de capital de giro com data-base de outubro de 2018.
Fonte: epbr - 08/03/2019

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Chevron promete investir até US$ 20 bilhões este ano para aumentar produção de
petróleo a partir do xisto

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Os grandes investimentos em produção de petróleo a partir do Xisto não se limitará apenas a Exxon. A
Chevron também espera mais do que dobrar sua produção nos Estados do Texas e Novo México, regiões
consideradas nobres da exploração nos Estados Unidos. Há cinco anos, juntas, a Exxon, Chevron, BP,
Shell e Occidental representavam cerca de 9% da produção na região. Em outubro, a participação já era
equivalente a cerca de 16%.

Eventos

Fonte: PetroNotícias - 07/03/2019

Mero volta a se destacar
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/03/2019
LOCAL: HOTEL GRAN NOBILE MACAÉ

Produção nacional cai em janeiro
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Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/03/2019

19 de Março | 10h

Premier devolverá bloco no Ceará
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/03/2019

Consulta pública do Gasbol alivia distribuidoras do Centro-Sul
Fonte: Brasil Energia - 07/03/2019

Petrobras quer lei mais dura contra furto de combustível
Fonte: O Globo - 08/03/2019

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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