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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (07/11)| 1,08%

Lei do Gás é adiada na Câmara
Petrobras ON (07/11)| 2,21%

O relator do projeto da Lei do Gás (PL 6407/2013) na Comissão de Minas e Energia da Câmara, deputado
Marcelo Squassoni (PRB/SP), pediu a retirada de pauta do texto na reunião dessa quarta-feira. O texto
deve voltar à pauta de votações da comissão na próxima semana.

Petrobras PN (07/11)| 3,27%
Câmbio (07/11)|

Fonte: epbr - 08/11/2018

R$/US$| 3,7592
R$/€| 4,3156

Senado aprova urgência para cessão onerosa

Petróleo|

O Senado aprovou nessa quarta-feira a urgência para a votação do projeto de lei que permitirá a venda
de até 70% da cessão onerosa da Petrobras no pré-sal da Bacia de Santos (PLC 78/2018). O texto, uma
prioridade do governo Temer no fim de seu mandato, será votado no plenário da Casa em 27 de novembro
e deve ser aprovado sem dificuldade.

WTI US$/Barril (07/11)| 61,67
Brent US$/Barril (07/11)| 72,07
Gás Natural (07/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 08/11/2018

3,560

Cursos Firjan SENAI

Audiência Pública sobre novo terminal portuário de Macaé
Um dos grandes projetos previstos no horizonte para o estado do Rio de Janeiro, o Terminal Portuário
(Tepor) de Macaé é tema de audiência pública na noite de quarta-feira (7). O empreendimento, quando
concluído, será dividido em dois terminais. O primeiro será voltado à movimentação de petróleo,
enquanto o segundo será direcionado à movimentação de líquidos e de apoio offshore. O projeto contará
ainda com uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN).
Fonte: PetroNotícias - 07/11/2018

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Ministro Moreira destaca expectativa na continuidade dos leilões de petróleo

 Controle de lastro

Durante a assinatura da segunda etapa dos contratos relativos à 15ª Rodada de Licitações, realizado nesta
quarta-feira (07), o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, falou sobre a expectativa em poder
acompanhar a assinatura dos próximos contratos de petróleo e gás. “Estou torcendo para que possamos
formalizar o contrato da partilha da 5ª Rodada do Pré-Sal o mais breve possível, e comemorar, no
próximo ano, o sucesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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

Fonte: MME - 08/11/2018

Indústria critica leilões reversos em bonificação de conteúdo local

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 07/11/2018

Moreira ainda quer MP para destravar gasodutos
Fonte: Valor Econômico - 08/11/2018

Mercados perdem vigor à espera de reformas fiscais do governo
Fonte: Valor Econômico - 08/11/2018

Petrobras recebe propostas da indústria para SURF de Mero
Fonte: Brasil Energia - 07/11/2018
Sede Firjan | 09 de Nov

Petrobras economiza US$ 66 milhões com nova gestão de aliviadores
Fonte: Brasil Energia - 07/11/2018

Geopark planeja investir US$ 4 milhões no Recôncavo e em Potiguar
Fonte: Brasil Energia - 07/11/2018

x

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.

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.)

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

08/2018

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.

06/11/2018 a 05/12/2018

ANP

11/12/2018

-

A Tomada Pública tem como objetivos: 1.Coletar sugestões sobre a necessidade da implementação de instrumentos
regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de acumulações de hidrocarbonetos ou
campos originalmente com reservas de economicidade marginal; 2.Coletar contribuições para a eventual elaboração
e implementação de novos instrumentos regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de
acumulações de hidrocarbonetos ou campos originalmente com reservas de economicidade marginal; 3.Coletar
dados, informações e evidências que contribuam para a definição de critérios para avaliação da economicidade de
tais acumulações ou campos e para concessão de eventuais incentivos.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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