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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (01/11)| 1,14%

Indústria quer fusão do MDIC com Ministério do Trabalho

Petrobras ON (01/11)| 1,18%

Dez associações industriais levaram ao futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Onyx
Lorenzoni, uma nova proposta de fusão de ministérios que estimam aumentar a eficiência do estado e
reduzir a burocracia. Abimaq, Abinee, Abicalçados, Abiquim, Abit, Abrinq, Anfavea, AEB, CBIC e Instituto
Aço Brasil sugerem a fusão dos ministérios do Trabalho com o MInstério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços criando o Ministério da Produção, Trabalho e Comércio.

Petrobras PN (01/11)| 1,09%
Câmbio (01/11)|
R$/US$| 3,6973
R$/€| 4,2142

Fonte: epbr - 05/11/2018

Petróleo|

Dutogás vira Brasduto no Senado e volta no substitutivo da Lei do Gás

WTI US$/Barril (01/11)| 62,80

A criação do Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e Escoamento da Produção está agora
tramitando em duas frentes no legislativo brasileiro. O fundo, que pretende financiar a expansão da rede
de gasodutos no país, está proposto no novo substitutivo da Lei do Gás, entregue pelo deputado Marcelo
Squassoni (PRB/SP) na última semana, e no substitutivo do senador Fernando Bezerra Coelho ao PLS
209/15, também entregue pelo parlamentar na última semana.

Brent US$/Barril (01/11)| 72,57
Gás Natural (01/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,280

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 05/11/2018

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

Cade aprova saída da Barra Energia do BM-S-8

 Pintura industrial

O Cade aprovou a saída da Barra Energia do projeto de exploração do bloco BM-S-8, no pré-sal da Bacia de
Santos, onde está a descoberta de Carcará. Com a aprovação, a norueguesa vai passar 3,5% da
participação adquirida para a ExxonMobil e 3% para a Petrogal. Assim, os percentuais das três empresas
que permanecerão no bloco ficam alinhados às participações na exploração da área de Norte de Carcará,
arrematada pelas três no segundo leilão do pré-sal.

 Instalações subaquáticas

Fonte: epbr - 05/11/2018

 Controle de lastro

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Ibama libera poços da Total na Bacia de Santos
O Ibama emitiu licença de operação autorizando a perfuração, completação e abandono de quatro poços
da Total no campo de Lapa, no pré-sal da Bacia de Santos. A licença tem validade de cinco anos e será o
primeiro projeto de perfuração no pré-sal comandado pela petroleira.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr – 01/11/2018
EVENTOS

McDermott vai construir trecho do gasoduto Rota 3 para Petrobras
A empresa McDermott venceu a licitação de construção do trecho ultrarraso do gasoduto Rota 3 para a
Petrobrás, que ligará o pré-sal da Bacia de Santos até o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj). O valor do contrato não foi revelado. O escopo do trabalho abrange engenharia de projeto e
detalhamento, aquisição, construção e instalação de 10 quilômetros de um duto revestido de concreto
rígido de 24 polegadas.
Fonte: PetroNoticias - 01/11/2018

Brasil pode reduzir uso do diesel com produção de biogás
Se fossem aproveitados todos os resíduos sucroenergéticos, de saneamento e de proteína animal, o Brasil
teria a capacidade de produzir 123 milhões de metros cúbicos por dia de biogás, o suficiente para
substituir 70% do consumo de diesel ou 35% do consumo de energia elétrica.

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Fonte: TN Petróleo - 01/11/2018

Onip avança com nova estrutura de funcionamento
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/11/2018

Retomada deve acelerar investimentos em transformação digital
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/11/2018

Ações que se beneficiam de retomada são as mais indicadas
Fonte: Valor Econômico - 03/11/2018
Sede Firjan | 09 de Nov

Petrobras vai lançar edital até janeiro para arrendar fábricas no NE
Fonte: Valor Econômico - 04/11/2018

Previsão de lucro de R$ 11 bi para Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 05/11/2018

P-37 deve retomar produção após rompimento de mangote
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/11/2018

Indústria apreensiva com orientação pró-abertura
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/11/2018

Sede Firjan

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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