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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/11)| 1,25%

Governo Bolsonaro pode ofertar 47 blocos exploratórios em 2019

Petrobras ON (14/11)| 1,84%

O governo Jair Bolsonaro pode levar ao mercado a oferta de 47 blocos exploratórios offshore em seu
primeiro ano. São 42 blocos indicados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para a 16ª rodada de áreas
de concessão e cinco blocos para o 6° leilão do pré-sal, ambos previstos para 2019.

Petrobras PN (14/11)| 3,55%
Câmbio (14/11)|

Fonte: epbr - 16/11/2018

R$/US$| 3,7924
R$/€| 4,2987

Revitalização de Marlim e Voador podem gerar muitos negócios em 2019
O ano de 2019 trará o plano de revitalização do campo de Marlim e de Voador, projetos da Petrobrás que
envolvem a retirada de nove FPSOs e a instalação de duas novas unidades. Mas os prazos são curtos para
manter a programação de entrada dos novos navios-plataformas em 2021, como previsto no plano de
negócios da companhia. Os FPSOs 1 e 2 são unidades com capacidade de processamento diário de 70 mil e
80 mil, muito inferior a outras unidades que a Petrobrás contrata para o pré-sal, mas com uma grande
demanda por injeção de água que aumenta a complexidade dos projetos.

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/11)| 57,33
Brent US$/Barril (14/11)| 67,80
Gás Natural (14/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: PetroNotícias - 16/11/2018

3,940

Cursos Firjan SENAI

MP reconhece recursos para distribuidoras não privatizadas

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

Medida Provisória (MP) Nº 855 reestabelece as condições econômicas e financeiras para a privatização de
distribuidoras ainda não privatizadas. A Medida Provisória autoriza o pagamento de dívidas de cerca de
R$3 bilhões, em até 5 anos, com recursos da Reserva Global de Reversão (RGR) à Amazonas Distribuidora
Energia. Essas dívidas referem-se ao período entre 1º de julho de 2017 e a data de transferência de
controle (após o fechamento dos estudos de avaliação realizados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES).

 Pintura industrial

Fonte: MME - 14/11/2018

 Controle de lastro

Petrobras recebe pagamento do 1º período da 3ª fase do Programa de Subvenção ao
Preço do Diesel
A Petrobras recebeu, terça-feira (13/11/2018), o pagamento da subvenção econômica à comercialização
de óleo diesel, no valor total de R$ 1,051 bilhão, referente ao 1º período da 3ª fase do programa (de
01/08/2018 a 30/08/18) e à atualização monetária de valores já recebidos.

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

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

Fonte: Agência Petrobras - 14/11/2018

EVENTOS

Mudanças no Repetro devem turbinar cálculo do investimento no PIB
Fonte: Estadão - 14/11/2018

Problemas de compliance podem tirar Exmar de Búzios V
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/11/2018
Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Operadoras veem cenário adverso na Foz do Amazonas

Inscreva-se

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/11/2018

Plano de perfuração da Shell para Sul do Gato do Mato recebe sinal verde da ANP

Sede Firjan | 29 de Nov

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/11/2018

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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