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Notícias em Destaque

Publicações

Queda nos preços do petróleo e pé no freio da economia mundial impactam
resultado comercial do Rio de Janeiro
A balança comercial do Rio de Janeiro nos dois primeiros meses do ano foi impactada pela queda no
preço internacional do barril do petróleo, principal item da pauta exportadora fluminense, e também
pela desaceleração da economia mundial. Esses são alguns fatores que podem ter influenciado o
resultado acumulado em janeiro e fevereiro, quando o estado registrou saldo comercial negativo de US$
245 milhões. É o que aponta a edição de março do Rio Exporta, boletim de comércio exterior elaborado
pela Firjan.

Março 2019 | Ano XVII - n° 2

Indicadores
Ibovespa (29/03)| 1,09%
Petrobras ON (29/03)| 0,61%
Petrobras PN (29/03)| 0,00%

Fonte: PetroNotícias - 29/03/2019

Câmbio (29/03)|
R$/US$| 3,8961

Petrobras pode participar de leilão de áreas offshore em Israel

R$/€| 4,3760

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou neste domingo que a Petrobras está manifestando
interesse em participar do leilão de áreas offshore para gás natural em Israel. Neste domingo, o ministro
Bento Albuquerque, que faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, se reuniu com Yuval
Steinitz, ministro de Energia de Israel.
Fonte: epbr - 31/03/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (29/03)| 60,14
Brent US$/Barril (29/03)| 67,58
Gás Natural (29/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Equinor encontra novos índices de hidrocarbonetos em Norte de Carcará

2,660

Cursos Firjan SENAI

A norueguesa Equinor fez uma nova descoberta de indícios de petróleo na área de Norte de Carcará, no
pré-sal da Bacia de Santos. O feito ocorreu em lâmina d’água de 2.079,2 metros, no poço 3-EQNR-3-SPS.
A empresa é a operadora do bloco, com 40% de participação, em parceria com Exxon (40%) e
Petrogal (20%).

Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: PetroNotícias - 29/03/2019

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Refino: Petrobras pede arquivamento de inquérito no Cade
O inquérito foi aberto depois que um Grupo de Estudo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) para
estudar o mercado de refino no Brasil e possíveis medidas para estimular a competição no setor indicou
que a Petrobras deveria vender a totalidade das quatro refinarias que fazem parte do seu atual programa
de desinvestimento e também faça algum desinvestimento na área de refino na região Sudeste do país.

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

Fonte: epbr - 31/03/2019

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

Definido prazo do roadshow do leilão do excedente

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/03/2019
Eventos

IBP tem novos diretores e conselheiros
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/03/2019

Revitalização de Tubarão Martelo será feita em duas etapas

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/03/2019

Petrobras pede licença de operação à P-68
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/03/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

08/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

28/02/2019 a 04/04/2019

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.

04/03/2019 a 04/04/2019
ANP

06/2019

26/04/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta da Resolução ANP que revisará a Resolução ANP nº 22/2014
que estabelece critérios para obtenção do registro de graxas e óleos lubrificantes a serem comercializados no
território nacional, responsabilidades e obrigações dos detentores de registro, produtores e importadores de
lubrificantes, bem como as vedações a esses agentes e aos distribuidores e revendedores.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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