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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (05/11)| 1,33%

Participação do pré-sal na produção nacional de óleo e gás é recorde
Petrobras ON (05/11)| 2,96%

A produção do pré-sal em setembro totalizou 1,783 milhão de boe/d, um aumento de 3,7% em relação ao
mês anterior. Foram produzidos 1,419 milhão de barris de petróleo por dia e 58 milhões de metros
cúbicos diários de gás natural por meio de 85 poços. A participação do pré-sal na produção total nacional
em setembro, 55,8%, é a maior registrada até hoje.

Petrobras PN (05/11)| 3,07%
Câmbio (05/11)|
R$/US$| 3,7048

Fonte: ANP - 05/11/2018

R$/€| 4,2235
Petróleo|

Venda direta de etanol em debate na Câmara
Uma audiência pública convocada para esta terça-feira na Câmara dos Deputados vai discutir “venda
direta de etanol hidratado e os benefícios ao produtor e ao consumidor final”. Convocada pelo
deputado João Fernando Coutinho (PROS/PE) na Comissão de Defesa do Consumidor, a reunião deve
opor representantes das usinas do Nordeste e do centro-sul do país.

WTI US$/Barril (05/11)| 62,89
Brent US$/Barril (05/11)| 72,88
Gás Natural (05/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,530

Fonte: epbr - 06/11/2018

Cursos Firjan SENAI

P-66 é a maior plataforma produtora do país
A P-66, primeira unidade de produção replicante da Petrobras, se tornou em setembro o FPSO com a
maior produção do país. A unidade produziu 148,3 mil de barris por dia de petróleo e 6 milhões de m 3 por
dia de gás natural interligada a sete poços produtores.

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: epbr - 06/11/2018

 Corte e soldagem subaquática

Macaé recebe autorização para privatizar seu aeroporto enquanto prepara audiência
pública para o Tepor

 Simulação de Operações FPSO

O presidente Michel Temer autorizou nesta segunda-feira (5) a aprovação da concessão de aeroportos em
todo o país, entre eles o Aeroporto de Macaé. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União com a
aprovação para a concessão como modalidade operacional de exploração pelos próximos 30 anos.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: PetroNotícias – 05/11/2018

 Básico de Mergulho

 Controle de lastro

 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

Começou segunda-feira (5) consulta pública sobre utilização de reservas como
garantia em cessões de direito

EVENTOS

A ANP iniciou segunda (5) consulta pública sobre proposta de resolução que permite a utilização de
mecanismos como Reserve Based Lending (RBL) entre as garantias que podem ser oferecidas pelas
empresas de petróleo e gás nas operações de cessão de direitos em contratos de exploração e produção.
Fonte: ANP - 05/11/2018

Saiu o Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural
O Ministério de Minas e Energia publicou a edição nº 138/agosto 2018, do Boletim Mensal de
Acompanhamento da Indústria do Gás Natural.
Fonte: TN Petróleo - 05/11/2018

PL do Gás segue para votação na CME da Câmara
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/11/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Petrobras lucra R$ 6,644 bilhões no terceiro trimestre
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/11/2018

ANP aprova plano de desenvolvimento de Sapinhoá
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/11/2018

13/11, às 10h

Ibovespa rompe os 89 mil pontos
Fonte: Valor Econômico - 06/11/2018

Preço de gasolina de avião pode ter novo cálculo

Sede Firjan | 13 de Nov

Fonte: Valor Econômico - 06/11/2018

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 a 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.

06/11/2018 a 05/12/2018
ANP

28/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de resolução que regulamenta os procedimentos a serem
adotados nos processos de cessão de contratos de E&P, nas alterações de controle societário e na constituição de
garantias reais sobre direitos emergentes de contratos de E&P.

05/11/2018 a 05/12/2018
ANP

27/2018

11/12/2018

19/12/2018

Apresentar a proposta de revisão das Resoluções ANP nº 37/2009 e 63/2014, que tratam das especificações e regras
de controle da qualidade do querosene de aviação fóssil, alternativo e suas misturas. Ademais, em função da revisão
das Resoluções supracitadas, a Audiência Pública objetiva apresentar adequações nas Resoluções ANP nº 17/2006 e
18/2006, que tratam das atividades de distribuição e revenda de combustíveis de aviação.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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