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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/10)| 0,91%

Presidente da Firjan visita Porto do Açu e se reúne com empresários do Norte e
Noroeste Fluminense

Petrobras ON (11/10)| 1,85%

“Vemos aqui o que promete ser um importante gerador de negócios e oportunidades para as empresas, por
isso é muito importante que todas estejam preparadas e sintonizadas com as exigências do mercado”,
ressaltou ele.

Petrobras PN (11/10)| 2,92%
Câmbio (11/10)|
R$/US$| 3,7454

Fonte: Firjan - 11/10/2018

R$/€| 4,3330
Petróleo|

Leilões de petróleo nas Américas em 2019

WTI US$/Barril (11/10)| 71,34

O próximo presidente do país assume com a possibilidade de realizar dois leilões de petróleo já em 2019,
além da manutenção da oferta permanente de áreas. A ANP já aprovou a 6a rodada do pré-sal e a
16a rodada de áreas de concessão.

Brent US$/Barril (11/10)| 80,43
Gás Natural (11/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 13/10/2018

Projeto do novo porto de Macaé entra na reta final para ter licenças para construção

3,160

Cursos Firjan SENAI

Macaé está pronta para construir mais um porto em sua cidade. A EBTE Engenharia, empresa que assumiu
a gestão do projeto em 2016, entregou ao Inea a documentação que cumpre a instrução técnica exigida
nesta primeira fase do licenciamento. Ao confirmar o recebimento dos dados, o Instituto abre prazo de 15
dias para agendar a Audiência Pública, convocando a sociedade a conhecer informações que garantem a
instalação do novo porto em área do São José do Barreto, dentro das exigências técnicas e ambientais.
Fonte: PetroNotícias - 11/10/2018

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

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

Preços de petróleo se estabilizam e fecham com leve alta após sessão volátil

 Controle de lastro

Os contratos futuros de petróleo se estabilizaram no final da sessão nesta sexta-feira, acompanhando o
comportamento do mercado de ações, depois de terem caído mais cedo devido às perspectivas de uma
demanda mais fraca por petróleo.
Fonte: TN Petróleo - 15/10/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Ações de estatais são oportunidade de ganho, mas só a longo prazo
Fonte: O Globo - 15/10/2018

EVENTOS

Diminui espaço de manufaturado na exportação, diz Ibre
Fonte: Valor Econômico - 15/10/2018

Ibovespa e real começam semana em tom positivo
Fonte: Valor Econômico - 14/10/2018

Petrobras busca sonda para Mero e adia outras licitações
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/10/2018

Petrobras: Engie e fundo canadense podem oferecer US$ 9 bi pela TAG

Sede Firjan | 09 de Nov

Fonte: Valor Econômico - 12/10/2018

Petroleiras internacionais movimentam apoio logístico offshore
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/10/2018

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval do Sistema FIRJAN e enviado diariamente para
associados e parceiros. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

