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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/03)| 1,10%

Firjan atua em defesa de novo modelo para o mercado de gás natural
Caetano alerta que há setores “fadados a fechar as portas” no território fluminense e a migrar para
estados vizinhos, devido ao alto custo do insumo. Entre os segmentos mais atingidos estão as indústrias
química, siderúrgica, vidreira e de refino do sal. Por isso, o empresário defende a liderança que vem
sendo exercida pela Firjan, de modo a impulsionar o debate.

Petrobras ON (13/03)| 2,69%
Petrobras PN (13/03)| 2,18%
Câmbio (13/03)|
R$/US$| 3,8265

Fonte: Firjan - 13/03/2019

R$/€| 4,3278
Petróleo|

CGG cerca leilões do pré-sal com sísmica 3D

WTI US$/Barril (13/03)| 58,26

A CGG iniciou o licenciamento de uma campanha de aquisição de dados sísmicos que vai durar um ano na
Bacia de Santos. Batizada como Projeto Santos Fase X, Antares a campanha vai cobrir áreas que serão
licitadas pela Agência Nacional do Petróleo nos 6o, 7o e 8o leilões do pré-sal, previstos para acontecer
neste ano, 2020 e 2021, respectivamente. A campanha da CGG está será foi separada em três partes,
começando em 1o de janeiro de 2020. A área de aquisição é de 45.244,62 km² e a área de atividade/ manobra foi
limitada a 75.321,07 km².

Fonte: epbr - 13/03/2019

Brent US$/Barril (13/03)| 67,55
Gás Natural (13/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,82

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

Rio bate recorde histórico no comércio exterior e confirma segundo maior mercado
do Brasil
O Rio de Janeiro fechou 2018 com a maior corrente de comércio (soma das exportações e importações)
da história, movimentando US$ 53,7 bilhões. A informação é do Rio Exporta, o boletim de comércio
exterior do estado do Rio produzido pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O
resultado é acompanhado de valores recordes nas exportações e importações, US$ 29,7 bilhões e US$ 24
bilhões, respectivamente.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 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

Fonte: Petronotícias - 13/03/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Firjan calcula que preço de gás pode cair 20% no Rio

 Técnico em Petroquímica

Fonte: Brasil Energia - 13/03/2019

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

FPSO do Parque das Baleias em baixa

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/03/2019

Petrobras vai receber novas propostas para o gasoduto TAG
Fonte: Estadão - 14/03/2019

Óleo e gás busca reverter crise de imagem
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/03/2019
LOCAL: HOTEL GRAN NOBILE MACAÉ

Apoio marítimo terá novo crescimento

CONFIRME SUA PRESENÇA:
CERIMONIAL@REEDALCANTARA.COM.BR

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/03/2019

19 de Março | 10h

Acesso à infraestrutura de gás preocupa agentes
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/03/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

03/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

08/02/2019 a 25/02/2019

13/03/2019

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

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

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

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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