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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/02)| 0,66%

Apoio marítimo vai surfar na onda do setor de O&G, projeta ministro

Petrobras ON (25/02)| 2,40%

Em agenda com empresários do setor de navegação na última sexta-feira (22), o ministro de
infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, projetou que o segmento de apoio marítimo vai ‘surfar na
onda’ do setor de petróleo e gás a partir de uma retomada que está em curso. Ele lembrou que houve
sete leilões nos últimos dois anos e meio, após mudanças nas regras envolvendo a participação da
Petrobras nos blocos do regime de partilha, a manutenção do regime do Repetro e a flexibilização da
política de conteúdo local.

Petrobras PN (25/02)| 1,58%
Câmbio (25/02)|
R$/US$| 3,7285
R$/€| 4,2307
Petróleo|

Fonte: Portal Naval - 25/02/2019

WTI US$/Barril (25/02)| 55,48
Brent US$/Barril (25/02)| 64,67

Ocyan inaugura sistema de monitoramento de sondas de perfuração

Gás Natural (25/02)|

A Ocyan acaba de anunciar um novo investimento em inovação. A empresa inaugurou neste mês um
sistema de monitoramento integrado que envia dados das suas seis sondas de perfuração ao Centro de
Suporte de Decisão (CSD), localizado em sua Base de Macaé (RJ). Assim, a companhia agora passa a
acompanhar tudo o que acontece nas embarcações, por meio de monitoramento contínuo.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,840

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Fonte: PetroNotícias - 25/02/2019

 Pintura industrial

Em Maceió, gás natural proporciona múltiplas possibilidades de uso para
estabelecimentos
Quem usa o gás natural canalizado em seu estabelecimento desfruta de inúmeras vantagens, entre elas,
não se preocupar com interrupção de fornecimento. Além da comodidade e segurança, o gás natural é
conhecido também por sua versatilidade, podendo ser usado nos segmentos residencial, comercial,
industrial e veicular.
Fonte: TN Petróleo - 25/02/2019

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Preços do petróleo caem mais de 3% após Trump culpar Opep por preços "muito
altos"

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Os contratos futuros do petróleo caíram mais de 3 por cento, em sua maior queda percentual diária neste
ano, após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir à Opep que reduza seus esforços para impulsionar
os preços do produto, os quais estariam “ficando muito altos”.
Fonte: Guia Oil & Gas Brasil

Em breve

Brasil é destaque no plano de crescimento da Aker
Fonte: Valor Econômico - 26/02/2019

Descomissionamento de boias offshore em estudo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/02/2019

Ásia manterá demanda por GNL em alta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/02/2019

Desregulamentação no México cria oportunidade para refinarias
Fonte: Portos e Navios - 25/02/2019

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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