05 de outubro de 2018 | Ano VI | Nº 184

Notícias em Destaque

RIO EXPORTA

ANP prorroga prazo das TPCs sobre verticalização da cadeia de distribuição e sobre
fidelidade à bandeira

Boletim de comércio exterior do estado do
Rio de Janeiro
Agosto de 2018 | Ano XVI - nº 6

A diretoria da ANP aprovou quinta (4/10) a prorrogação, por um período de 30 dias, das Tomadas Públicas
de Contribuições números 3 e 4, que tratam, respectivamente, da verticalização da cadeia de distribuição
de combustíveis e da tutela regulatória da fidelidade à bandeira.

Indicadores

Fonte: ANP - 04/10/2018

Ibovespa (04/10)| 0,38%

Anuário Estatístico 2018 é publicado pela ANP

Petrobras ON (04/10)| 1,06%

A ANP publicou quinta-feira (4/10), o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis 2018, que compila dados do setor dos últimos dez anos (2008 a 2017).

Petrobras PN (04/10)| 0,97%
Câmbio (04/10)|

Fonte: TN Petróleo - 05/10/2018

R$/US$| 3,9047
R$/€| 4,4931

Aker faz subsea de Mero1

Petróleo|
WTI US$/Barril (04/10)| 74,62

A Aker Solutions anunciou nesta sexta-feira que fechou contrato com a Petrobras para fornecer o sistema
subsea do projeto de Mero 1, primeiro campo declarado comercial da partilha da produção a partir da área
de exploratória de Libra.

Brent US$/Barril (04/10)| 84,46
Gás Natural (04/10)|

Fonte: epbr - 05/10/2018

Henry Hub US$/MMBtu|

Tenaris lança nova tecnologia de revestimento e amplia serviços prestados à
Petrobras
Uma das principais fornecedoras de tubos de aço em todo o mundo, a Tenaris está com recentes avanços
no mercado brasileiro e se prepara para oferecer novas soluções para o setor de óleo e gás. O diretor
comercial da companhia, Idarilho Nascimento, revela a assinatura de um recente e amplo contrato de
serviços com a Petrobrás, que envolve inspeção e reparo de tubulações e conexões. Além de prestar
apoio na instalação dos produtos, o acordo prevê ainda estocagem de tubos e auxílio no desenho do
projeto da coluna de revestimento.
Fonte: PetroNotícias - 05/10/2018

3,19

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

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

Royalties devem render R$ 67 bi em 2019, prevê ANP

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: O Globo - 05/10/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Equinor define nova presidente para sua subsidiária no Brasil

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Valor Econômico - 05/10/2018

BNDES reduz exigência de conteúdo nacional

EVENTOS

Fonte: Estadão - 05/10/2018

Em breve

Campo de Mero entra na fase dos sistemas de produção antecipada
Fonte: Brasil Energia - 04/10/2018

BP e Aker BP formam joint-venture para investir em tecnologia
Fonte: Brasil Energia - 04/10/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

16/08/2018 a 17/09/2018

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.

02/10/2018 à 06/10/2018
MME

-

59/2018
Proposta de Portaria relativa a despacho de termelétricas a gás natural sem contratos, deliberação do CMSE

02/10/2018 a 31/10/2018
ANTAQ

23/10/2018

12/2018
Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que dispõe sobre a Estrutura
Tarifária Padronizada das Administrações Portuárias e Procedimentos para Reajuste e Revisão de Tarifas

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.

21/09/2018 a 19/11/2018
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 19/11/2018
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

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

24/10/2018

-

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

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.

05/10/2018 a 04/12/2018
ANP

5/11/2018

-

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