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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (31/10)| 0,62%

Manutenção da taxa Selic é acertada, diz Firjan
Petrobras ON (31/10)| 0,66%

A Firjan considera acertada a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano, uma
vez que a taxa de desemprego segue em nível historicamente alto e ainda há elevada capacidade ociosa
na economia brasileira. De fato, a atividade econômica segue abaixo de seu potencial e as expectativas
de inflação se mantêm dentro da meta estabelecida.

Petrobras PN (31/10)| 1,36%
Câmbio (31/10)|
R$/US$| 3,7177

Fonte: Firjan - 31/10/2018

R$/€| 4,2136
Petróleo|

Petrobras assina acordo de venda da Petrobras Oil & Gas B.V.
A transação envolverá um valor total de até US$ 1,530 bilhão, sendo um pagamento à vista de US$ 1,407
bilhão, sujeito a ajustes até o fechamento da operação, e um pagamento futuro de até US$ 123 milhões,
a ser efetuado assim que o processo de redeterminação do campo de Agbami for implementado.

WTI US$/Barril (31/10)| 65,31
Brent US$/Barril (31/10)| 75,04
Gás Natural (31/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 31/10/2018

3,260

Cursos Firjan SENAI

Sotreq lança programa "opções de reparo para os mercados de petróleo e marítimo"
Os equipamentos usados nos setores petrolíferos e marítimos possuem motores usados nos sistemas de
propulsão e/ou geração de energia que, independente da sua potência, necessitam de cuidados para que
continuem funcionando adequadamente. Por isso, realizar reparos é de extrema importância para garantir
que o desempenho e a disponibilidade das embarcações, sondas e plataformas não sejam comprometidos.

 Pintura industrial

Fonte: TN Petróleo - 31/10/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática

Como repercutiu na indústria a fusão do Mdic, Fazenda e Planejamento?

 Simulação de Operações FPSO

O governo Jair Bolsonaro vai fundir os ministérios Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio. A
decisão foi anunciada nesta terça-feira (30/10) após reunião na casa do empresário Paulo Marinho, no
Rio de Janeiro. O coordenador de economia da campanha de Bolsonaro, Paulo Guedes, apontado como
futuro ministro da Economia, confirmou a criação do superministério, enquanto o deputado federal Onyx
Lorenzoni (DEM-RS), indicado para Casa Civil, reiterou sobre a fusão do Meio Ambiente com a Agricultura.

 Controle de lastro

Fonte: epbr - 31/10/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

PetroRio apresenta um lucro recorde de R$ 71,5 milhões no 3º trimestre
EVENTOS

A PetroRio encerrou o terceiro trimestre de 2018 com resultados expressivos e lucro de R$ 71,5 milhões, o
maior já alcançado para um trimestre na história da companhia se desconsiderados efeitos não
recorrentes. A receita no período foi de R$ 224,6 milhões, um incremento de 104,2% em relação ao
mesmo trimestre de 2017.
Fonte: TN Petróleo - 31/10/2018

Déficit da indústria dispara no 3º tri
Fonte: Valor Econômico - 01/11/2018

Bolsa termina outubro com ganho de 10,2% e dólar em queda de 8%
Fonte: Estadão - 31/10/2018
Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias e valor é o menor desde maio
Fonte: Estadão - 31/10/2018

Karoon solicita devolução de bloco na Bacia de Santos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/10/2018

Ibama adverte Petrobras por vistoria antecipada em FPSO
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/10/2018

Problema em coluna de perfuração atrasa sidetrack da Maha
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/10/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

24/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

23/09/2018 a 23/10/2018

27/11/2018

Divulgar a minuta de Resolução que estabelece os critérios para a realização de análises físico-químicas de correntes
de petróleo pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da ANP, bem como fixa o preço público para a
prestação desses serviços aos agentes externos.

24/10/2018 à 07/11/2018
MME

-

61/2018
Proposta de alteração do Decreto nº 6.353, de 2008, para dispor sobre a contratação de reserva de capacidade, e de
estabelecimento de diretrizes de Leilão de Potência associada à Energia de Reserva

21/09/2018 a 19/11/2018
ANP

-

04/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise da
necessidade de se manter a tutela regulatória da fidelidade à bandeira.

21/09/2018 a 19/11/2018
ANP

-

03/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise da
verticalização da cadeia de distribuição de combustíveis.

22/10/2018 a 20/11/2018
ANP

07/2018

A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise acerca
dos impactos sobre o mercado e a sociedade em uma eventual permissão por parte da ANP ao enchimento fracionado
de recipientes transportáveis de GLP por parte dos distribuidores e à comercialização de GLP em recipientes de
outras marcas (OM.)

22/10/2018 a 20/11/2018
Antaq

13/2018

06/11/2018

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que dispõe sobre a
participação social nas decisões da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ por meio de Audiências
Públicas, Consultas Públicas, Reuniões Participativas, Tomadas de Subsídio e Consultas Internas.

26/10/2018 a 27/11/2018
MME

-

-

62/2018
Plano Decenal de Expansão de Energia 2027.

05/10/2018 a 04/12/2018
ANP

-

06/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar contribuições, dados e informações sobre promoção da concorrência e
desverticalização na indústria de gás natural, assim como o aumento da oferta de gás natural ao mercado.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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