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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/11)| 0,24%

CNPE se reúne dia 17 e pode definir leilão da cessão onerosa

Petrobras ON (22/11)| 0,15%

O leilão do excedente da cessão onerosa que o governo de Michel Temer pretende deixar engatilhado para
a gestão de Jair Bolsonaro pode ser definido na próxima reunião do CNPE, marcada para 17 de dezembro.
Em evento no Rio de Janeiro, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix,
afirmou que o próximo encontro do conselho vai aprovar “no mínimo” os leilões da 16ª rodada de licitação
de blocos sob o regime de concessão e da 6ª rodada de partilha da produção do pré-sal, ambas previstas
para 2019.

Petrobras PN (22/11)| 0,28%
Câmbio (22/11)|
R$/US$| 3,8103
R$/€| 4,3451

Fonte: epbr - 23/11/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (22/11)| 52,20

Petrobras prevê licitação em 2019 para duas plataformas na área de Mero

Brent US$/Barril (22/11)| 60,93

A Petrobras prevê abrir a licitação para a contratação das plataformas Mero 3 e Mero 4 em meados de
2019, afirmou a jornalistas nesta quinta-feira o gerente-executivo da área, Fernando Borges.

Gás Natural (22/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,310

Fonte: TNPetróleo - 22/11/2018

Cursos Firjan SENAI

Medidas para setor de gás precisam ser tomadas logo, diz CEO da Shell no Brasil
Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

Agentes do mercado têm a expectativa de que decisões para incentivar investimentos no setor de gás
natural, considerado um importante combustível de transição para energias menos poluentes, precisam
ser tomadas “logo”, disse o presidente da Shell no Brasil, André Araújo.

 Pintura industrial

Fonte: Guia Oil & Gas - 23/11/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática

Leilão da cessão onerosa deve acontecer no terceiro trimestre de 2019, diz Márcio
Félix
O megaleilão do excedente de petróleo das áreas da cessão onerosa deverá acontecer no terceiro
trimestre do próximo ano e deverá propiciar uma arrecadação de cerca de R$ 100 bilhões em bônus de
assinatura. A informação foi dada hoje (22), no Rio de Janeiro, pelo secretário-executivo do Ministério de
Minas e Energia (MME), Márcio Félix, após participar do 1º Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo Regime de
Partilha de Produção 5+10: Lições Apreendidas e Cenário Futuro.

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TNPetróleo - 22/11/2018

Replan tem uma de suas unidades liberadas pela ANP

EVENTOS

Três meses se passaram desde o incêndio que atingiu a Refinaria de Paulínia (Replan). E somente agora a
planta teve uma de suas unidades liberadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O órgão regulador
desinterditou a Unidade de Craqueamento Catalítico (U-220A), uma das atingidas pelo incêndio ocorrido
no local decorrente de uma explosão, no dia 20 de agosto deste ano.
Fonte: PetroNotícias - 22/11/2018

Equipes negociam MP para mudar cessão onerosa

Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Fonte: Valor Econômico - 22/11/2018

Inscreva-se

Queda do petróleo praticamente 'zera' subsídio ao diesel
Fonte: Folha de São Paulo - 22/11/2018

Sede Firjan | 29 de Nov

Total prevê dobrar número de postos da Zema em cinco anos
Fonte: Valor Econômico - 22/11/2018

QGEP contrata apoio marítimo para Atlanta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/11/2018
Igualdade de Gênero na
Governança de Recursos Naturais
Data: 27/11
Hora: 9h às 11:30h

Partilha renderá mais de R$ 1 bi à União em 2018
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/11/2018

RB1 Centro de Convenções | 27 de Nov

PPSA defende revisão do polígono do pré-sal
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/11/2018

Maha retoma operações no campo de Tartaruga
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/11/2018

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).

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

24/2018

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.

26/10/2018 a 27/11/2018
MME

27/11/2018

-

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

31/2018

-

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.

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

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.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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