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Panorama Naval 2018 da Firjan apresenta as
perspectivas do mercado até 2030
Com a participação de entidades e empresas do mercado, a Firjan lançou em 13 de
novembro o Panorama Naval no Rio de Janeiro 2018, documento que avalia o
potencial, as perspectivas e oportunidade para a industrial naval até 2030.
Conforme o estudo, que começou a ser elaborado em janeiro deste ano, as
perspectivas de crescimento são bastante favoráveis principalmente para atender à
demanda de petróleo e gás.
“Essa terceira edição do Panorama Naval no Rio de Janeiro tem como propósito
principal tornar mais claro o horizonte de negócios sobre a indústria naval
fluminense e nacional. Além das entidades parceiras, foram ouvidas representantes
de cerca de 50 empresas, garantindo uma análise qualificada para o mercado”,
destacou a gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine Fragoso.
Fonte: Firjan - 14/11/2018

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/11)| 0,71%

Audiência pública debate regulação de instalações para armazenamento de
combustíveis

Petrobras ON (13/11)| 4,61%

A ANP realizou, nesta terça-feira (13/11), audiência pública sobre a resolução que atualizará o marco
regulatório para obtenção de autorização de operação de instalações de armazenamento de derivados de
petróleo e biocombustíveis. A audiência também colheu subsídios sobre autorizações de operação para
instalações localizadas em aeródromos.

Petrobras PN (13/11)| 4,30%
Câmbio (13/11)|
R$/US$| 3,7792
R$/€| 4,2569

Fonte: ANP - 13/11/2018

Petróleo|

Opep alerta para sobreoferta de petróleo em 2019 com queda na demanda e maior
produção

WTI US$/Barril (13/11)| 58,87
Brent US$/Barril (13/11)| 65,92
Gás Natural (13/11)|

A Opep alertou que poderá haver uma sobreoferta de petróleo em 2019, conforme a economia global
desacelera e a oferta de produtores rivais cresce mais rápido que o esperado, cenário que permitiria uma
virada na política do cartel rumo a cortes de produção quando o grupo se reunir no próximo mês.

Henry Hub US$/MMBtu|

4,360

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Guia Oil & Gas - 14/11/2018

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

Proposta reduz tributação sobre combustíveis comprados por prefeituras
A Câmara analisa o Projeto de Lei 10738/18, do deputado Lincoln Portela (PR-MG), que pretende reduzir
as alíquotas da Cide-Combustíveis e da contribuição para PIS/Cofins incidente sobre a venda de
combustíveis para prefeituras municipais. O texto altera as leis 9.718/98 e 10.336/01.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: epbr - 13/11/2018

 Simulação de Operações FPSO

Petróleo despenca, afeta Petrobras e pressiona Bolsa

 Controle de lastro

Fonte: Folha de São Paulo - 14/11/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Braskem vai fechar este ano investindo abaixo do previsto

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Fonte: Valor Econômico - 14/11/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Mourão defende venda da BR Distribuidora e elogia acordo Boeing-Embraer
EVENTOS

Fonte: Folha de São Paulo - 14/11/2018

Ceg e Ceg Rio podem ter renovação da concessão antecipada
Fonte: Brasil Energia - 13/11/2018

Petroleiras privadas e estrangeiras têm 30% da produção no país
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/11/2018

Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Inscreva-se

Comitê do Pedefor retira leilões reversos da bonificação de conteúdo local
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 13/11/2018
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Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

30/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

12/11/2018 a 16/11/2018

23/11/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que substituirá a Resolução ANP nº 738, de 31
de julho de 2018, que regulamenta a metodologia de cálculo dos resíduos da conta Gráfica e do PIS/Cofins incidentes
sobre a receita da subvenção econômica a serem aplicados no reajuste do Preço de Comercialização e do Preço de
Referência para fins de concessão de subvenção econômica do óleo diesel, bem como outros dispositivos.

09/11/2018 a 26/11/2018

ANP

29/2018

Apresentar proposta que revisa e aglutina em um único regulamento as especificações dos combustíveis de
referência para fins de homologação de veículos automotores novos em cumprimento às fases P-8, L-7 e M-5 do
Proconve e do Promot, programas esses de controle de poluição do ar por veículos automotores e ciclomotores,
respectivamente, e que, atualmente são objeto das Resoluções ANP nº 21/2009 (gasolinas de referência), nº 29/2009
(gás combustível veicular de referência), nº 40/2009 (diesel de referência) e nº 23/2010 (etanol, anidro e hidratado,
de referência).

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

24/2018

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

04/12/2018

-

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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