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RIO EXPORTA

Notícias em Destaque

Boletim de comércio exterior do estado do
Rio de Janeiro

Produção de petróleo e gás natural em outubro

Novembro de 2018 | Ano XVI - nº 8

A Petrobras informa que, em outubro, a sua produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás
natural (LGN), foi de 2,66 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,54 milhões boed
produzidos no Brasil e 119 mil boed no exterior. A produção total operada da companhia (parcela própria
e dos parceiros) foi de 3,34 milhões boed, sendo 3,18 milhões boed no Brasil.

Indicadores
Ibovespa (27/11)| 2,74%

Fonte: Agência Petrobras - 28/11/2018
Petrobras ON (27/11)| 3,39%

Produtores independentes pedem
desinvestimento da Petrobras

ao

governo

Bolsonaro

aceleração

no

Petrobras PN (27/11)| 5,28%
Câmbio (27/11)|

Os produtores independentes de petróleo e gás natural vão pedir ao governo Jair Bolsonaro, na próxima
sexta-feira (30), celeridade no desinvestimento da Petrobras em projetos de onshore, o chamado Projeto
Topázio, lançado pela empresa em 2016 e até esta quarta-feira sem nenhuma definição anunciada. Este é
o principal pleito que será levado por representantes da Associação Brasileira de Produtores
Independentes de Petróleo e Gás (Abpip) em um encontro com membros da equipe de transição no
Ministério de Minas e Energia (MME).

R$/US$| 3,8925
R$/€| 4,3985
Petróleo|
WTI US$/Barril (27/11)| 51,63
Brent US$/Barril (27/11)| 60,09

Fonte: epbr - 28/11/2018

Gás Natural (27/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

ANP solicita esclarecimentos sobre preços de combustíveis a distribuidoras
A ANP solicitou terça-feira (27/11), em um prazo máximo de 15 dias, esclarecimentos às principais
empresas distribuidoras sobre os preços dos combustíveis. O pedido atende à atribuição legal da Agência
de zelar pela proteção do consumidor quanto a preços, qualidade e oferta de produtos, prevista na Lei Nº
9478/97 e na Resolução CNPE Nº 4/2002.
Fonte: ANP - 27/11/2018
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 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Cartas na mesa: nova negociação para a cessão onerosa

 Corte e soldagem subaquática

Roteiro que se repete: o projeto da cessão onerosa no Senado entra em uma nova fase de vota, não vota.
Ontem, não votaram. Como previsto, senadores da base e da oposição partem do princípio que agora é
preciso garantir a participação de estados e municípios no bônus de assinatura do leilão do excedente.
Hoje, há uma nova chance e, em jogo, a negociação entre governo (que ainda tem a caneta), a transição
de Paulo Guedes (dono das promessas), e os parlamentares.

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: epbr - 28/11/2018

 Básico de Mergulho

Argentina convida empresas brasileiras para participar da exploração de suas bacias
petrolíferas no sul do país

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Argentina está lançando uma Licitação para Exploração de Hidrocarbonetos em áreas da Plataforma
Continental Argentina, no sul do país. O consulado no Brasil está convidando empresas brasileiras a
integrarem este processo. A busca é pela incorporação de novas reservas e a recuperação da produção,
com o objetivo de alcançar a segurança do abastecimento e, a partir daí , gradualmente, cumprir o
objetivo principal estabelecido para atender às necessidades de hidrocarbonetos do país com a produção
de seus reservatórios.

EVENTOS

Fonte: PetroNotícias - 27/11/2018

Supremo deve julgar no 1° semestre medida que impede venda de estatais
Fonte: Valor Econômico - 28/11/2018

Senado negocia votar megaleilão de petróleo se Planalto garantir 20% para estados e
municípios
Sede Firjan | 29 de Nov

Fonte: O Globo - 27/11/2018

Guedes e reúne com TCU, mas divisão de recursos não entra em discussão
Fonte: Valor Econômico - 28/11/2018

Shell estuda descomissionamento do FPSO Fluminense
Data: 29/11
Hora: 9h às 18h

Fonte: Brasil Energia - 27/11/2018

Inscreva-se

ANP publica resolução que simplifica aquisição e processamento de dados
Fonte: Brasil Energia - 28/11/2018
Sede Firjan | 29 de Nov

Alvopetro contrata construção de gasoduto na Bahia
Fonte: Brasil Energia - 28/11/2018
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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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