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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (23/11)| 1,43%

ANP aprova pagamento da subvenção ao diesel a oito empresas

Petrobras ON (23/11)| 3,10%

A Diretoria da ANP aprovou, na sexta-feira (23/11), o pagamento, a mais oito empresas, da subvenção
econômica à comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018. Os pedidos da
Petrobras, Tricon e BCI já haviam sido aprovados ad referendum e foram convalidados na reunião de hoje.
Esses pagamentos totalizaram R$ 1.223.103.897,85.

Petrobras PN (23/11)| 2,34%
Câmbio (23/11)|
R$/US$| 3,8081

Fonte: ANP - 23/11/2018

R$/€| 4,3222

Vamos ter que avaliar se vale a pena votar cessão onerosa, diz Fernando Bezerra
Coelho
O líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) disse na sexta-feira (23) que
ainda tem dúvidas se o acordo para a votação da chamada cessão onerosa sairá logo no início da próxima
semana. O texto autoriza a Petrobras a transferir a petroleiras privadas até 70% de seus direitos de
exploração de petróleo na área do pré-sal.

Petróleo|
WTI US$/Barril (23/11)| 50,42
Brent US$/Barril (23/11)| 58,08
Gás Natural (23/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

4,310

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 23/11/2018

Com planos de acelerar o pré-sal, Petrobras irá ao mercado em 2019 para contratar
dois novos FPSO
O novo presidente da Petrobrás, o economista Roberto Castello Branco, deu declarações nesta semana no
sentido de que a prioridade da estatal nos próximos anos será acelerar a exploração e produção em áreas
do pré-sal. E a companhia já se movimenta no sentido de ampliar ainda mais sua atividade em campos
localizados naquela região.
Fonte: PetroNotícias - 23/11/2018

Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

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

Aumento da exportação e importação de máquinas pesadas exige mais cuidado no
mercado de operações
Dados do Banco Central apontam que a importação e exportação de máquinas pesadas são atividades cada
vez mais comuns. Somente em 2018, as exportações de bens e serviços devem crescer 6%, já as
importações 5,9%.

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

Fonte: PetroNotícias - 23/11/2018
EVENTOS

ANP vê salto em aportes para pesquisa em petróleo a R$3 bi/ano em 30 anos
Investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em petróleo e gás no Brasil deverão saltar
para 3 bilhões de reais por ano em média, nos próximos 30 anos, à medida que cresce também a produção
do pré-sal no país, de acordo com previsão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) divulgada.
Fonte: Guia Oli & Gas - 26/11/2018

Petróleo nos EUA desaba quase 8% apesar de conversas sobre cortes pela Opep
Os preços do petróleo nos Estados Unidos caíram quase 8 por cento na sexta-feira, ao menor nível em
mais de um ano, registrando a sétima perda semanal consecutiva em meio a receios de um excesso de
oferta, apesar de nações produtoras considerarem cortes na produção.

Igualdade de Gênero na
Governança de Recursos Naturais
Data: 27/11
Hora: 9h às 11:30h
RB1 Centro de Convenções | 27 de Nov

Fonte: TN Petróleo - 26/11/2018

Moreira Franco defende aprovação de cessão onerosa no Rio
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 23/11/2018

Exterior se torna ‘âncora’ para mercados locais
Fonte: Valor Econômico - 26/11/2018

PNG 2019-2023 ultrapassará a marca de US$ 80 bilhões
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/11/2018
Sede Firjan | 29 de Nov

Estímulo ao consumo ajudará monetização do gás do pré-sal
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 23/11/2018

Rota 3 tem contratos dos últimos trechos assinados
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 23/11/2018
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

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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