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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/03)| 3,10%

ANP aprova pré-edital da 16ª Rodada de Licitações
A diretoria da ANP aprovou nesta sexta-feira, (22/3), o pré-edital da 16ª Rodada de Licitações de Blocos
Exploratórios, prevista para ser realizada no dia 10 de outubro. A rodada ofertará 36 blocos em cinco
bacias sedimentares (Campos, Camamu-Almada, Jacuípe, Pernambuco-Paraíba e Santos), com área total
de 29,3 mil quilômetros quadrados. Um dos destaques da rodada é o bloco C-M-541, na Bacia de Campos,
com um bônus mínimo de assinatura de R$ 1.375.229.000,00.

Petrobras ON (22/03)| 4,77%
Petrobras PN (22/03)| 5,46%
Câmbio (22/03)|
R$/US$| 3,8815
R$/€| 4,3807

Fonte: ANP - 22/03/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (22/03)| 59,04

Governo quer mudança na destinação do fundo do pré-sal

Brent US$/Barril (22/03)| 67,03

O governo federal estuda destinar parte dos recursos do fundo social do pré-sal para estados e municípios
que equilibrarem as contas públicas, disse hoje (22) o secretário especial de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues Júnior.

Gás Natural (22/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,750

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 22/03/2019

Petróleo | Agenda - Março-Abril

Análise dos contratos do pré-sal serão agilizados pelo novo sistema gestão SGPP

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Na próxima segunda-feira (25) começa a funcionar o Sistema de Gestão de Gastos de Partilha de Produção
(SGPP), desenvolvido pela empresa Pré-Sal Petróleo, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O
sistema vai agilizar o processo de reconhecimento de custos e produção de contratos de partilha do présal, facilitando o cálculo de excedente em óleo da União.

 Pintura industrial

Fonte: TN Petróleo - 23/03/2019

 Inspeção visual subaquático

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

 Inspeção por partículas magnéticas

Oferta enxuta de petróleo mantém tendência de alta nos preços
Depois de um fevereiro carregado de eventos geopolíticos, os últimos 30 dias foram de acomodação no
mercado de petróleo. Apesar disso, a INTL FCStone prevê um cenário de maior aperto no balanço de
oferta a partir de abril.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

Fonte: TN Petróleo - 22/03/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Definidos FPSOs de Búzios V e Mero 2

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/03/2019

Tenaris expande negócios nos EUA e Rússia
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/03/2019

Em breve

Desinvestimento se torna mais comum para empresas
Fonte: Valor Econômico - 25/03/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

05/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

-

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

08/2019

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.

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

06/2019

10/04/2019

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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