11 de outubro de 2018 | Ano VI | Nº 188

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (10/10)| 2,80%

Petrobras e Murphy formam joint venture para atuação em E&P no Golfo do México

Petrobras ON (10/10)| 3,70%

A Petrobras informa que sua subsidiária Petrobras America Inc. celebrou hoje (10/10) com a empresa
Murphy Exploration & Production Company – USA, subsidiária integral da Murphy Oil Corporation, contrato
definitivo visando à formação de uma joint venture composta por ativos em produção de petróleo e gás
natural no Golfo do México.

Petrobras PN (10/10)| 2,87%
Câmbio (10/10)|
R$/US$| 3,7510

Fonte: Agência Petrobras - 10/10/2018

R$/€| 4,3294
Petróleo|

Líderes da indústria continuam investir na Bacia de Campos e querem conhecer as
novas oportunidades do pré-sal

WTI US$/Barril (10/10)| 73,17
Brent US$/Barril (10/10)| 83,09

A Brasil Offshore esteve na Rio Oil & Gas para falar das perspectivas de futuro na Bacia de Campos e o
papel dos leilões nas projeções positivas da indústria brasileira de petróleo e gás. O evento antecedeu a
realização da 5ª Rodada de Partilha de Produção do Pré-Sal que aconteceu no final daquela mesma semana
e teve todos os blocos arrematados, gerando uma arrecadação de mais de R$ 6 bilhões.

Gás Natural (10/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,28

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 10/10/2018

CNI: Brasil perde US$ 1 bi por ano com barreiras comerciais

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

A aplicação de medidas de defesa comercial contra o Brasil tem feito o país perder US$ 1 bilhão por ano
em exportações. O levantamento foi divulgado hoje (10) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
que levou em conta 13 ferramentas aplicadas contra o país desde 2015.
Fonte: TN Petróleo - 10/10/2018

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

Candidatos divergem nos planos para o setor de óleo e gás

 Controle de lastro

Fonte: Valor Econômico - 11/10/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Bolsa cai e dólar sobe para R$ 3,764 após fala de Bolsonaro sobre Previdência e
privatizações

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Folha de São Paulo - 10/10/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

 Básico de Mergulho

Pré-sal demandará 60 árvores de natal molhadas em três anos

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 11/10/2018

Campo de Mero entra na fase dos sistemas de produção antecipada
Fonte: Brasil Energia - 11/10/2018

Licitação do FPSO de Itapu pode sair este ano
Fonte: Brasil Energia - 10/10/2018
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Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANTAQ

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

02/10/2018 a 31/10/2018

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.

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

05/2018

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.

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

-

A Tomada Pública tem como objetivo 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

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

-

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.

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