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Notícias em Destaque

RIO EXPORTA

Petrobras realiza pré-pagamento e contratação de linha de crédito com o Banco do
Brasil

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

A Petrobras realizou, ontem (04/10), o pré-pagamento de uma dívida com o Banco do Brasil, no valor de
R$ 2 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2020. Simultaneamente, assinou com a mesma instituição uma
linha de crédito compromissada, no valor de R$ 2 bilhões, com vencimento em outubro de 2025.

Indicadores

Fonte: Agência Petrobras - 05/10/2018

Ibovespa (05/10)| 0,76%
Petrobras ON (05/10)| 0,37%

Operadoras precisam abrir projetos que serão beneficiados com redução dos
royalties, diz Mauro Destri

Petrobras PN (05/10)| 0,25%

As operadoras deveriam apresentar um estudo mostrando quantos projetos seriam inseridos ou reinseridos
em suas carteiras em função da redução dos royalties para produção incremental de petróleo e gás em
campos maduros. A avaliação é do consultor e ex-gerente da Petrobras, Mauro Destri, que conversou com a
epbr, sobre as medidas propostas pela ANP e comemoradas pelo prefeito de Macaé, Aluízio Júnior.

Câmbio (05/10)|
R$/US$| 3,8699
R$/€| 4,4515
Petróleo|

Fonte: epbr - 05/10/2018

WTI US$/Barril (05/10)| 74,34
Brent US$/Barril (05/10)| 84,16

Vallourec lança pacote de soluções digitais para o setor de óleo e gás

Gás Natural (05/10)|

A digitalização é uma tendência em toda a indústria. O setor de óleo e gás, claro, também passa por esse
processo de mudança, acompanhando os demais segmentos da economia. De olho nisso, a Vallourec lançou
uma marca englobando soluções inteligentes, combinando serviços físicos e digitais. Batizada de
Vallourec.smart, a iniciativa visa o aumento de segurança operacional, a redução de custos operacionais, o
controle de ativos, dentre outros objetivos.

Henry Hub US$/MMBtu|

3,14

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

Fonte: PetroNotícias - 08/10/2018

 Pintura industrial

Mudança na política de preços da Petrobras une propostas de Bolsonaro e Haddad

 Instalações subaquáticas

A mudança na política de preços da Petrobras implementada no governo Michel Temer e que acabou
gerando a greve dos caminhoneiros em maio deste ano é o único ponto de intercessão entre as propostas
para a estatal feitas pelas campanhas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Os dois defendem
estabilidade de preços para os consumidores com a alteração do projeto iniciado com a chegada de Pedro
Parente no comando da maior empresa do país.

 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: epbr - 07/10/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Situação de estatais é desafio para próxima equipe econômica

 Aperfeiçoamento de Mergulho

 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

 Básico de Mergulho

Fonte: Valor Econômico - 08/10/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Lei do Subsídio ao diesel agrada importadores
EVENTOS

Fonte: Valor Econômico - 08/10/2018

Em breve

Programas econômicos também refletem uma polarização de ideias
Fonte: Valor Econômico - 08/10/2018

Pré-sal demandará 60 árvores de natal molhadas em três anos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/10/2018

Abertura de mercado do gás ganha novo fôlego
Fonte: Brasil Energia Petróleo – 05/10/2018

Produção de petróleo e gás da QGEP aumenta 20% no terceiro trimestre
Fonte: 05/10/2018

Novos termos de aditivos de conteúdo local na Bacia do Ceará
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 05/10/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

05/10/2018 a 04/12/2018

-

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.

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.

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

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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