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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/10)| 2,24%

CNPE propõe expansão do biodiesel ao diesel para até 15% e estabelece novas regras
para venda do petróleo e gás natural da União

Petrobras ON (29/10)| 3,60%

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) propôs em reunião extraordinária realizada nesta
segunda-feira (29) a expansão da adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado no Brasil,
de maneira gradual e progressiva. Os membros também deliberaram sobre a resolução para a nova
política de comercialização do petróleo e gás natural destinados à União.

Petrobras PN (29/10)| 4,28%
Câmbio (29/10)|
R$/US$| 3,6368
R$/€| 4,1423

Fonte: MME - 29/10/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (29/10)| 67,04

Petrobras lança campanha publicitária com ações anticorrupção
Intitulada “Confiança”, a campanha desenvolvida pela agência DPZ&T tem o objetivo de preencher lacuna
identificada em pesquisas realizadas junto à opinião pública, que constataram que a maioria das pessoas
ainda desconhece as ações de governança e conformidade realizadas pela Petrobras ao longo dos últimos
anos.

Brent US$/Barril (29/10)| 77,34
Gás Natural (29/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,200

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 29/10/2018

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

Programa de subvenção: novos preços de comercialização do diesel
Em virtude da metodologia estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP)
na Resolução nº 743/2018, a Petrobras informa que o preço médio do diesel praticado pela companhia em
suas refinarias e terminais passará a ser de R$ 2,1228 por litro, no período de 30/10/2018 a 28/11/2018,
uma redução de 10,1%.
Fonte: Agência Petrobras - 29/10/2018

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

Governo tentará novamente urgência para cessão onerosa no Senado
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB/PE), vai tentar nesta terça-feira incluir na Ordem
do Dia de votações da Casa um pedido de urgência para votação do PLC 78/2018, que libera a Petrobras
para vender até 70% das áreas da cessão onerosa e dá orientações para o leilão do excedente da cessão
onerosa. O senador trabalha com um requerimento com 54 assinaturas e já conversou com o presidente
da Casa, Eunício Oliveira (MDB/CE), para levar a discussão para a reunião de líderes, na manhã de desta
terça-feira.

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

Fonte: epbr - 30/10/2018

EVENTOS

No Rio de Janeiro, comitiva do MDIC conhece projetos industriais inovadores
Na capital fluminense, ele esteve nas instalações industriais da TechnipFMC, uma das mais modernas
Indústrias de equipamentos para o segmento de petróleo. "O desenvolvimento da indústria de petróleo e
gás impacta diretamente a dinâmica da economia nacional", afirmou Marcos Jorge na maior unidade fabril
do grupo que produz equipamentos subsea, offshore e onshore para o setor de petróleo, como dutos
flexíveis e as famosas "arvores de natal".
Fonte: TN Petróleo - 29/10/2018

GNL embarcado no target das petroleiras no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/10/2018
Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Preço do diesel nas refinarias cai até 10,4% e governo avalia cortar auxílio
Fonte: Valor Econômico – 30/10/2018

Fim de eleição destrava cerca de US$ 33 bilhões em transações
Fonte: Valor Econômico - 29/10/2018

Privatizações no governo Bolsonaro podem gerar até R$ 170 bi, diz S&P
Fonte: Valor Econômico - 30/10/2018

Eleito avalia 'vale-gás' em lugar de subsídio
Fonte: Valor Econômico - 30/10/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Perfuração do primeiro poço em Peroba segue até fevereiro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/10/2018

Teekay Offshore encerra três disputas com a Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/10/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

22/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

31/08/2018 a 02/10/2018

30/10/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre desconsideração de infração
de reincidência, mediante o pagamento integral da multa imposta e o cumprimento dos requisitos que estabelece.
Dessa maneira, esta Agência pretende dar publicidade, transparência e legitimidade às suas ações.

23/09/2018 a 23/10/2018
ANP

24/2018

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

27/11/2018

-

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.

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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