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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (30/10)| 3,69%

Firjan debate tendências de inovação em P&G
Petrobras ON (30/10)| 5,53%

As transformações no mercado de Petróleo e Gás (P&G) foram tema de evento que reuniu, na Firjan,
executivos da Microsoft; BHGE; Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); e do
Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes). O seminário da Firjan, realizado em 30/10, foi o segundo da
série Tendências para o Mercado de Petróleo e Gás, que voltará com novos temas em 2019.

Petrobras PN (30/10)| 5,98%
Câmbio (30/10)|
R$/US$| 3,7019

Fonte: Firjan - 30/10/2018

R$/€| 4,2068
Petróleo|

Contratos da 15ª rodada
Foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União o Decreto 9.547, que cria o Programa Brasil
Mais Produtivo. O Decreto prevê que o programa será coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDiC), o mesmo que a cúpula do governo Jair Bolsonaro anunciou ontem que irá
extinguir e passar suas atribuições para o novo Ministério da Economia, que deve ser comandado por Paulo
Guedes.

WTI US$/Barril (30/10)| 66,42
Brent US$/Barril (30/10)| 76,19
Gás Natural (30/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 31/10/2018

3,260

Cursos Firjan SENAI

Urgência para cessão onerosa na ordem do dia do Senado

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

O pedido de urgência para votação do PLC 78/2017, que libera a Petrobras para vender até 70% das áreas
da cessão e dá diretrizes para o leilão do excedente, está na Ordem do Dia da votação do Senado para
esta quarta-feira. O pedido de urgência foi assinado pelos líderes e o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, se comprometeu a votar a matéria ainda hoje.
Fonte: epbr - 31/10/2018

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

ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento
Foi atualizada segunda (29/10) a situação dos pedidos de aditamento da Cláusula de Conteúdo Local
recebidos pela ANP. A Resolução ANP n° 726/2018 permitiu que as empresas que atuam em exploração e
produção de petróleo e gás natural optassem pelo aditamento, para todos os contratos em vigor, com
efeitos para as fases não encerradas. O prazo para as empresas interessadas pedirem aditamento de seus
contratos encerrou em 10 de agosto de 2018.

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

Fonte: TN Petróleo - 30/10/2018
EVENTOS

Setor de máquinas e equipamentos fatura 13,4% mais em setembro, diz Abimaq
O setor de máquinas e equipamentos teve alta de 13,4 por cento na receita líquida de setembro sobre um
ano antes, para 7,09 bilhões de reais, informou a associação que representa os fabricantes do setor,
Abimaq.
Fonte: Guia Oil & Gas - 31/10/2018

Dólar opera perto da estabilidade, abaixo de R$ 3,70
Fonte: O Globo - 31/10/2018

Criação de superministério é retomada
Fonte: Valor Econômico - 31/10/2018

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Cinco novas refinarias privadas em estudo no país
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/10/2018

ANP adia data de assinatura dos contratos da 4ª rodada
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/10/2018

Petrobras adia hibernação das Fafens pela segunda vez
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/10/2018

Cosan de olho nas privatizações na Petrobras
Sede Firjan | 09 de Nov

Fonte: Valor Econômico - 31/10/2018

Equinor tem pedidos de termos aditivos de conteúdo local negados
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/10/2018

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 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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