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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (08/11)| 2,39%

Shell licencia mais três poços exploratórios na Bacia de Campos

Petrobras ON (08/11)| 3,29%

Um dia depois de assinar o contrato de concessão da área exploratória C-M-791, arrematada na
15ª rodada da ANP, a Shell iniciou o licenciamento para perfuração de poços exploratórios na área do
bloco. A empresa pretende perfurar até três poços exploratórios a partir de janeiro de 2021. A campanha
deve ter duração máxima de 120 dias.

Petrobras PN (08/11)| 3,61%
Câmbio (08/11)|
R$/US$| 3,7391

Fonte: epbr - 09/11/2018

R$/€| 4,2757
Petróleo|

Subvenção ao diesel: ANP aprova pagamento a cinco empresas

WTI US$/Barril (08/11)| 59,74

A Diretoria da ANP aprovou, nesta quinta-feira(08/11), o pagamento, a mais cinco empresas, da
subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018, relativo
aos períodos de 8 a 31 de julho (2º período da 2ª fase), de 1 a 30 de agosto (1º período da 3ª fase) e de 31
de agosto a 29 de setembro de 2018 (2º período da 3ª fase). Esses pagamentos totalizaram
R$1.064.176.152,30.

Brent US$/Barril (08/11)| 69,63
Gás Natural (08/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,580

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 08/11/2018

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

Aumento gradual da mistura de biodiesel ao diesel para 15% é divulgado pelo MME

 Pintura industrial

Foi publicado quinta-feira (08/11) no Diário Oficial da União (DOU) a resolução do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) o cronograma de aumento gradual de 10% para 15% do volume obrigatório de
biodiesel no diesel vendido no Brasil. A medida oferece previsibilidade ao setor, incentiva a geração de
empregos e investimentos na área de combustíveis.
Fonte: TN Petróleo - 08/11/2018

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

Concessão de aeroporto e construção de terminal portuário e rodovia em Macaé
podem gerar 40 mil empregos
O prefeito de Macaé, Aluízo Junior, participou da audiência pública sobre a construção do terminal
portuário da cidade (Tepor) e citou a importância do empreendimento para o desenvolvimento do
município. Segundo ele, além deste projeto, existem outros empreendimentos que serão fundamentais
para a geração de empregos na região.

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

Fonte: PetroNotícias - 08/11/2018

EVENTOS

Petrobras reduzirá preço da gasolina na refinaria em 0,73% a partir desta sexta-feira
A Petrobras vai reduzir o preço médio da gasolina nas refinarias em 0,73 por cento, a 1,6958 real o litro,
a partir desta sexta-feira, de acordo com informações no site da estatal.
Fonte: Guia Oil & Gas - 09/11/2018

Governo estuda transição para fim da subvenção ao diesel
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou que o governo analisa uma forma de transição
para o programa de subvenção do diesel, previsto para terminar no dia 31 de dezembro, informa a
"Agência Brasil". A intenção é reduzir gradualmente o subsídio, que atualmente, é de R$ 0,30. O subsídio
é resultado de acordo do governo com o movimento dos caminhoneiros que paralisou o país em maio
deste ano. A redução total do preço diesel nas refinarias chegou a R$ 0,46. Desse valor, R$ 0,16 foram
obtidos por meio de redução de tributos e a diferença de R$ 0,30 entrou no cálculo por via de subvenção.

Sede Firjan | 09 de Nov

Fonte: TN Petróleo - 08/11/2018

Tire suas dúvidas

Ressuscitado, ‘Brasduto’ avança e causa polêmica ao tirar recurso de fundo social
Fonte: Valor Econômico - 09/11/2018

do eSocial com a

Mudanças no texto original emperram Lei do Gás

Receita Federal

Fonte: Valor Econômico - 09/11/2018

Data: 14/11
Hora: 9h às 13h

ANP aposta na continuidade dos leilões em novo governo

Inscreva-se

Fonte: Brasil Energia - 08/11/2018

Sede Firjan | 14 de Nov

Petronect busca ampliar atuação para além da Petrobras
Fonte: Brasil Energia - 09/11/2018

x

Weatherford recebe contrato de drill pipe risers da Petrobras
Fonte: Brasil Energia - 08/11/2018
Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Inscreva-se

Sede Firjan | 29 de Nov

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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