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Notícias em Destaque

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do estado do
Rio de Janeiro

Brasil produz 3,19 MMboe/d de petróleo e gás em agosto
Em agosto de 2018, a produção de petróleo e gás do Brasil foi de aproximadamente 3,191 milhões de barris
de óleo equivalente por dia (boe/d). Foram produzidos 2,522 milhões de barris de petróleo por dia (bbl/d),
uma redução de 2,1% na comparação com o mês anterior e também se comparada com agosto de 2017.
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Indicadores

Fonte: ANP - 01/10/2018

Ibovespa (01/10)| 0,91%

Decisão da ANP sobre campos maduros atinge 200 campos da Petrobras
Petrobras ON (01/10)| 0,21%

A decisão da diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) de forçar a Petrobras a pedir a prorrogação
dos contratos dos campos terrestres e em águas rasas que forem de seu interesse, acompanhado dos
respectivos planos de desenvolvimento, contemplando a retomada de investimentos nas concessões, atinge
ao todo 200 campos da Rodada Zero operados pela empresa.

Petrobras PN (01/10)| 0,43%
Câmbio (01/10)|
R$/US$| 4,0273

Fonte: epbr - 01/10/2018

R$/€| 4,6592
Petróleo|

Conteúdo local: o foco precisa ser criar projetos no Brasil, diz presidente da BHGE

WTI US$/Barril (01/10)| 75,30

Uma mudança na atual política para petróleo e gás no país pode retardar o ponto de inflexão da crise
vivida pela indústria fornecedora de bens e serviços para petróleo e gás instalada no Brasil. A avaliação é
do presidente da BHGE e diretor da Abespetro, Alejandro Duran, durante bate-papo com o diretor da ANP,
Aurélio Amaral no Rio Oil & Gas Studio.

Brent US$/Barril (01/10)| 84,98
Gás Natural (01/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,09

Fonte: epbr - 01/10/2018

Cursos Firjan SENAI

A 3ª fase de subvenção do diesel manterá novos preços até o dia 29 de outubro
A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) estabeleceu novos preços de referência para
o 3º período da 3ª fase do Programa de Subvenção Econômica do Diesel, que começou domingo (30) e vai
até o dia 29 de outubro. Desta forma, o preço médio do combustível passa a ser de R$ 2,3606 por litro, um
reajuste de 2,8%.
Fonte: PetroNotícias - 01/10/2018

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Com quase 90 milhões de toneladas, Porto de Santos registra recordes nos totais
mensal e acumulado
A movimentação de cargas no Porto de Santos registrou em agosto recordes mensal e acumulado de toda a
série histórica. O resultado superou em 4,0% o acumulado e em 1,1% o até então maior movimento mensal,
ambos verificados em agosto do ano passado.
Fonte: Portal Naval - 01/10/2018

 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

Número de blocos na oferta permanente pode dobrar

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 01/10/2018

Petrobras faz campanha com nodes em Búzios em novembro
Fonte: Brasil Energia - 01/10/2018
Seminário GNV no Brasil

Eneva anuncia reestruração e incorpora Parnaíba Gás Natural

02 de outubro | 16h às 19h

Fonte: Brasil Energia - 01/10/2018

Firjan SENAI Jacarepaguá
Av. Geremário Dantas, 940

Consumo de combustível sobe pelo 3º mês

Inscreva-se aqui

Fonte: Valor Econômico - 02/10/2018

Realização: Sindirepa-RJ

Processo de abertura do mercado de gás é lento
Fonte: Valor Econômico - 02/10/2018

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.

25/09/2018 a 15/10/2018
ANP

25/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que altera a Resolução ANP nº 24, de 6 de
setembro de 2006, que estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de
distribuição de solventes

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

22/2018

24/10/2018

30/10/2018

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

-

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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