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RIO EXPORTA

Notícias em Destaque

Boletim de comércio exterior do estado do
Rio de Janeiro

Confirmado para Minas e Energia o Almirante Bento Albuquerque Junior

Novembro de 2018 | Ano XVI - nº 8

O almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior (foto) assumirá o Ministério de Minas e
Energia. A confirmação foi anunciada hoje (30) pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, na sua conta no
Twitter. O almirante-de-esquadra é atualmente diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico
da Marinha.

Indicadores
Ibovespa (29/11)| 0,51%

Fonte: TN Petróleo - 30/11/2018
Petrobras ON (29/11)| 0,65%

Conteúdo Local: ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento

Petrobras PN (29/11)| 0,83%

Foi atualizada hoje (30/11) a situação dos pedidos de aditamento da Cláusula de Conteúdo Local
recebidos pela ANP. A Resolução ANP n° 726/2018 permitiu que as empresas que atuam em exploração e
produção de petróleo e gás natural optassem pelo aditamento, para todos os contratos em vigor, com
efeitos para as fases não encerradas. O prazo para as empresas interessadas pedirem aditamento de seus
contratos encerrou em 10 de agosto de 2018.

Câmbio (29/11)|
R$/US$| 3,8568
R$/€| 4,3914
Petróleo|

Fonte: ANP - 30/11/2018

WTI US$/Barril (29/11)| 50,80
Brent US$/Barril (29/11)| 59,07

ANP espera retorno do Cade sobre monopólio da Petrobras em refino até fim do ano

Gás Natural (29/11)|

A reguladora do setor de petróleo (ANP) espera receber até o fim deste ano retorno do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre questionamento da autarquia a respeito da dominância
da Petrobras no setor de refino brasileiro, disse o diretor-geral da reguladora, Décio Oddone.

Henry Hub US$/MMBtu|

4,640

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 29/11/2018
Petróleo | Agenda Novembro - Dezembro

MP sobre cessão onerosa teria impedimento constitucional, diz Padilha

 Pintura industrial

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse na quinta (28) que a edição de uma medida provisória para
garantir a distribuição de recursos da cessão onerosa com estados e municípios esbarra em um problema
encontrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Segundo ele, está “muito difícil” chegar
a uma solução que atenda ao governo federal, à equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro e à
necessidade de desafogamento financeiro dos outros entes federados.

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

Fonte: epbr - 29/11/2018

Nuclep está em negociações para contratos em óleo e gás e prevê futuro promissor
no mercado nuclear
A Nuclep veio ao mercado recentemente com uma nova abordagem estratégica para conseguir novos
contratos no setor de óleo e gás. A ideia é diversificar negócios, enquanto o segmento nuclear espera por
uma definição sobre a retomada de Angra 3. O presidente da companhia, Carlos Henrique Silva Seixas,
revela que algumas empresas já começaram a procurar a Nuclep para fazer orçamentos de construção de
módulos de plataformas.

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

EVENTOS

Fonte: PetroNotícias - 30/11/2018

Cotações do Brent e WTI sobem após Rússia considerar corte
Fonte: Valor Econômico - 30/11/2018

Governo tenta evitar adiamento de megaleilão do pré-sal

06/12

Fonte: O Globo - 30/11/2018

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

Concessões podem puxar receita em 2019, mas zerar déficit é desafiador
Fonte: Valor Econômico - 30/11/2018

Sede Firjan | 06 de Dez

Ocyan recebe três certificações para a unidade de perfuração de Macaé
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/11/2018

Ocean Rig ganha contrato de sondas dedicadas a Mero
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/11/2018

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).

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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