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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/02)| 0,40%

Standard & Poor's eleva nota de crédito stand-alone da Petrobras
A Petrobras informa que a agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou a nota de
crédito stand-alone (risco intrínseco) da Petrobras de “bb-“ para “bb”, com perspectiva estável,
mantendo o rating global em “BB-“.

Petrobras ON (21/02)| 0,54%
Petrobras PN (21/02)| 1,33%
Câmbio (21/02)|

Fonte: Agência Petrobras - 21/02/2019

R$/US$| 3,7595

Leilão do excedente da cessão onerosa pode ser anunciado na próxima semana

R$/€| 4,2670
Petróleo|

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse hoje (21), no Rio de Janeiro, que até o final de
março espera ter definida a proposta para a revisão do contrato de cessão onerosa firmado entre a
Petrobras e o governo federal. O modelo que for aprovado permitirá à empresa transferir até 70% dos
direitos de exploração de petróleo e gás na área do pré-sal para outras companhias do setor.

WTI US$/Barril (21/02)| 56,96
Brent US$/Barril (21/02)| 67,07
Gás Natural (21/02)|

Fonte: epbr - 21/02/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,700

Cursos Firjan SENAI

Espírito Santo vai criar fundo soberano com recursos dos royalties do petróleo
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou o início dos estudos para criação de um
Fundo Soberano com recursos da exploração e produção de petróleo e gás natural no estado, incluindo o
acordo fechado após a unificação dos campos do Parque das Baleias, na parte capixaba da Bacia de
Campos.

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: epbr - 22/02/2019

 Suporte à vida - mergulhadores

Governadores querem R$ 30 bilhões da cessão onerosa para estados e municípios

 Corte e soldagem subaquática

BRASÍLIA – Os governadores vão cobrar do governo o rateio dos recursos obtidos com a venda do
excedente da cessão onerosa em troca de apoio à reforma da Previdência. Para tornar a ideia mais
palatável à equipe econômica, a proposta é para um repasse de R$ 15 bilhões a ser destinado
integralmente às previdências estaduais. E mais R$ 15 bilhões para distribuição entre municípios.

 Inspeção visual subaquático

Fonte: epbr - 21/02/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Básico de Mergulho

Governo retomará projeto para testar gás não convencional no país

As datas de início estão sujeitas a alteração

O governo tentará desengavetar novamente neste ano um projeto piloto para testar o uso do
fraturamento hidráulico, técnica de exploração não convencional de gás natural bastante difundida nos
Estados Unidos, mas contestada por ambientalistas e proibida em uma série de Estados e municípios do
país.

EVENTOS

Fonte: Abegás - 22/02/2019
Em breve

PetroRio vai investir US$ 60 milhões em uma nova campanha de perfuração no
Campo de Polvo
A PetroRio anunciou nesta quinta-feira (21) que realizará uma nova campanha de perfuração no Campo de
Polvo, com início entre o segundo e terceiro trimestre deste ano. Após os bons resultados e as
informações obtidas no ativo, a companhia mapeou 22 reservatórios com potencial petrolífero, dos quais
até quatro foram escolhidos para perfuração ainda em 2019.
Fonte: PetroNotícias - 21/02/2019

ANP espera decisão do Cade sobre refinarias da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 22/02/2019

Sondas do pool entram na fase de recurso
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/02/2019

Opções para o shale gas no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/02/2019

Petrobras considera possível expandir venda de bunker no mercado mundial
Fonte: Portos e Navios - 21/02/2019

Logística para UPGN do Comperj é contratada
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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