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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/09)| 0,82%

Rio Oil & Gas: Rodada de Negócios deve movimentar mais de R$ 220 milhões
A edição 2018 da Rio Oil & Gas, principal feira de petróleo e gás da América Latina, superou as
expectativas do público. O evento acompanhou o cenário de retomada do mercado, com destaques para a
realização de vários fóruns no ambiente de exposição. Um dos principais termômetros para o mercado
foram os encontros realizados durante a Rodada de Negócios, uma correalização da Firjan e do Sebrae-RJ,
em parceria com a ONIP e IBP, nos dias 25 e 26/09. No total, foram 34 empresas âncoras compradoras, 202
fornecedores e 638 reuniões realizadas. Dessas, 92% saíram do evento com expectativas de negócios
positivas. Ao todo, o valor deve ultrapassar R$220 milhões nos próximos 12 meses.

Petrobras ON (28/09)| 1,10%
Petrobras PN (28/09)| 1,72%
Câmbio (28/09)|
R$/US$| 4,0039
R$/€| 4,6545
Petróleo|

Fonte: Firjan - 01/10/2018

WTI US$/Barril (28/09)| 73,25

Para Firjan, presença maciça de empresas estrangeiras no último leilão de petróleo
do ano confirma confiança no país

Brent US$/Barril (28/09)| 72,73
Gás Natural (28/09)|

A continuidade da realização dos leilões de petróleo e o sucesso de participação dos investidores
estrangeiros destaca o grande potencial e competitividade do Pré-Sal brasileiro frente a outras reservas no
mundo. Todas as áreas foram arrematadas e se encontram em águas fluminenses, o que reforça a posição
do estado como protagonista no mercado de petróleo e gás natural, aponta a Firjan. O leilão ocorreu hoje
(28/9) no Rio de Janeiro.

Henry Hub US$/MMBtu|

3,010

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

Fonte: Firjan - 28/09/2018

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

5ª Rodada de Partilha tem todos os blocos arrematados
A 5ª Rodada de Partilha da Produção, realizada hoje (28/9) pela ANP, teve os quatro blocos oferecidos
arrematados: Saturno, Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. A rodada arrecadou R$ 6,82 bilhões
em bônus de assinatura e tem previsto R$ 1 bilhão em investimentos na fase de exploração. O ágio do
excedente em óleo ofertado foi de 170,58%.
Fonte: ANP - 28/09/2018

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Prefeito de Macaé quer redução de royalties postergando descomissionamento

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A redução dos royalties do petróleo e gás natural para a produção incremental de campos maduros é uma
medida que pode ajudar a postergar o descomissionamento de plataformas na Bacia de Campos. A visão é
do prefeito da cidade, Aluízio Júnior, que concedeu entrevista exclusiva ao Rio Oilo & Gas Studio, no
RioCentro.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Fonte: epbr - 28/09/2018

Spectrum fará 2D em águas profundas da Bacia de Campos
A Spectrum pretende iniciar em janeiro de 2019 a aquisição de 12.185,60 km de linhas sísmicas 2D em
águas profundas da Bacia de Campos. A aquisição terá duração de 180 dias, sendo concluída em junho do
próximo ano.
Fonte: epbr - 01/10/2018

Seminário GNV no Brasil
02 de outubro | 16h às 19h
Firjan SENAI Jacarepaguá
Av. Geremário Dantas, 940

Comitê do Pedefor se reúne para aprovar conteúdo local

Inscreva-se aqui

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/09/2018

Realização: Sindirepa-RJ

Petróleo a 100 dólares por barril volta ao horizonte. Isso é bom?
Fonte: Exame - 30/09/2018

Começa construção do Gás Sudoeste
Fonte: Brasil Energia - 28/09/2018

Área no porto de Belém recebeu R$ 1
Fonte: Valor Econômico - 01/10/2018

Petrobras põe energia renovável no radar
Fonte: Estadão - 01/10/2018

Brasil é prioritário na estratégia da Equinor, diz vice-presidente
Fonte: Valor Econômico - 01/10/2018

Presidente da Gas Natural Fenosa propõe mercado livre compulsório de gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/09/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

20/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

20/08/2018 a 18/09/2018

03/10/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo, gás natural e
biocombustíveis e dá outras providências.

19/09/2018 a 08/10/2018
ANP

16/10/2018

23/2018
Obter subsídios e informações adicionais sobre alterações à Resolução ANP nº 41/2013, que disciplina o exercício da
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.

16/08/2018 a 17/09/2018
ANP

09/10/2018

21/2018
Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de suspensão da obrigatoriedade de aditivação da gasolina
prevista na Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de 2013.

21/09/2018 a 20/10/2018
ANP

-

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 20/10/2018
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.

31/08/2018 a 02/10/2018
ANP

22/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre desconsideração de infração
de reincidência, mediante o pagamento integral da multa imposta e o cumprimento dos requisitos que estabelece.
Dessa maneira, esta Agência pretende dar publicidade, transparência e legitimidade às suas ações.

24/9/2018 a 24/10/2018
ANP

30/10/2018

-

05/2018
Coletar contribuições, dados e informações de modo a avaliar possíveis mecanismo de substituição de GNL por gás
doméstico nos contratos de fornecimento de gás, quando projetos de produção estiverem concluídos.

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

24/2018

5/11/2018

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