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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (30/11)| 0,23%

Firjan avalia a competitividade do GNV frente à gasolina e ao etanol no estado do
Rio

Petrobras ON (30/11)| 1,01%

Mesmo com o crescimento do consumo em torno de 20% desde 2015, o GNV (Gás Natural Veicular)
mantém a sua competitividade frente à gasolina e ao etanol no estado do Rio. A avalição consta da Nota
Técnica ‘O valor do GNV para o Rio de Janeiro’, divulgada nesta sexta-feira (30/11) pela Firjan.

Petrobras PN (30/11)| 1,15%
Câmbio (30/11)|
R$/US$| 3,8633

Fonte: Firjan - 30/11/2018

R$/€| 4,3806
Petróleo|

Petroleira Petrogal prevê aumento de 50% de sua produção no Brasil

WTI US$/Barril (30/11)| 50,93

A Petrogal participou da série "Desafios e Oportunidades para o Mercado de Petróleo e Gás", promovida
pela Firjan, com o objetivo de apresentar a visão das operadoras e suas expectativas para o Brasil. A
retomada dos investimentos em P&G e a mudança dos governos (estadual e federal) trazem novas
perspectivas de crescimento, reforçando a relevância dos encontros para auxiliar as indústrias e todo
encadeamento produtivo na sua estratégia e tomada de decisão.

Brent US$/Barril (30/11)| 59,46
Gás Natural (30/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,610

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Firjan - 30/11/2018

Petróleo | Agenda Dezembro - Janeiro

Petrobras realiza pré-pagamento de dívidas bancárias
As operações estão em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à
melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de
desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: Agência Petrobras - 30/11/2018

 Corte e soldagem subaquática

Cessão onerosa: como votam as bancadas no Senado

 Controle de lastro

Dentre as maiores bancadas do Senado, a tendência é que as legendas apoiem o projeto, sobretudo se o
governo conseguir costurar um acordo para repassar parte dos recursos oriundos do leilão da área a
estados e municípios. Sem o acordo firmado, a votação do projeto nesta semana é mais improvável.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: epbr - 30/11/2018

 Básico de Mergulho

 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

Venda de gasolina em outubro cai 13,75% com perda de mercado para etanol, diz
ANP

EVENTOS

As vendas de gasolina no Brasil em outubro caíram 13,75 por cento ante o mesmo mês do ano passado,
para cerca de 3,05 milhões de metros cúbicos, o menor nível dos últimos cinco anos pelo sétimo mês
consecutivo, em meio a uma perda de competitividade nas bombas para o etanol hidratado desde abril.
Fonte: TN Petróleo - 03/12/2018

Ávila: As rodadas de licitações da ANP e as empresas de pequeno e médio porte
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/11/2018

06/12

Equinor e CNPq fecham parceria para bolsas de estudo

Como fazer Negócios com o
Mercado de Petróleo e Gás Kerui Método

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 30/11/2018

Governo divulga diretrizes para liquidação de estatais

Sede Firjan | 06 de Dez

Fonte: Brasil Energia - 30/11/2018

Plataformas de petróleo puxam investimento no 3º trimestre, mas efeito é apenas
contábil
Fonte: Valor Econômico - 03/12/2018

Petróleo tem o pior mês desde crise global de 2008
Fonte: Valor Econômico - 30/11/2018

Empresas brasileiras renegociam US$ 5,9 bi em bônus no exterior
Fonte: Valor Econômico - 03/12/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

29/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

09/11/2018 a 26/11/2018

04/12/2018

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).

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

31/2018

33/2018

18/12/2018

Divulgar minuta de Resolução que estabelece critérios para a realização de análises físico-químicas em amostras
contraprova e amostras - testemunha de combustíveis, lubrificantes e graxas pelo Centro de Pesquisas e Análises
Tecnológicas (CPT) da ANP para agentes externos e fixa preço público para os serviços.

26/11/2018 a 26/12/2018
ANP

-

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.

17/11/2018 a 17/12/2018
ANP

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

09/01/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a redação final da Resolução que Regulamenta o credenciamento das
Instituições de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, conforme previsto nas Cláusulas que instituem a obrigação de
destinação de recursos para Pesquisa e Desenvolvimento dos Contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção
de Petróleo e Gás Natural (Cláusulas de Investimento em PD&I).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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