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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (09/10)| 0,00%

63º Leilão de Biodiesel da ANP negocia 964,8 milhões de litros

Petrobras ON (09/10)| 1,85%

No 63º Leilão de Biodiesel da ANP foram arrematados 964,8 milhões de litros de biodiesel (volume
obrigatório e voluntário). Destes, 964,4 milhões de litros foram para mistura obrigatória, sendo 99,2%
deste volume oriundo de produtores detentores do selo Combustível Social.

Petrobras PN (09/10)| 0,83%
Câmbio (09/10)|

Fonte: ANP - 10/10/2018

R$/US$| 3,7391
R$/€| 4,2936

Ibama libera instalação de malha de fibra óptica que vai interligar plataformas

Petróleo|

A Petrobras recebeu do Ibama a licença de instalação para a malha de fibra óptica do Plano Diretor de
Telecomunicações das unidades operacionais da Bacia de Santos (UO-BS), Campos (UO-BC), Espírito Santo
(UO-ES) e Rio de Janeiro (UO-RIO). O sistema de fibra óptica que vai interligar até 36 unidades de
produção nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.

WTI US$/Barril (09/10)| 74,90
Brent US$/Barril (09/10)| 84,91
Gás Natural (09/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 10/10/2018

3,33

Cursos Firjan SENAI

CNPE autoriza ações para viabilizar Angra 3
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deu terça(09/10) um importante passo para viabilizar a
continuidade das discussões a respeito da conclusão de Angra 3. Foram aprovados os estudos para a
retomada das obras da Usina Nuclear Angra 3, paralisadas desde 2015. A decisão do Conselho levou em
conta a necessidade de o Brasil implementar uma matriz energética cada vez mais limpa, robusta e com
preços justos.

 Pintura industrial

Fonte: MME - 09/10/2018

 Corte e soldagem subaquática

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

 Simulação de Operações FPSO

Retomada do Comperj na pauta de Witzel e Paes

 Controle de lastro

Os dois candidatos falam na retomada da construção do Comperj como projeto fundamental para a
infraestrutura do estado. A Petrobras anunciou em julho que assinou uma carta de intenções com a China
National Petroleum Corporation (CNPC) para avaliar a conclusão do Comperj, em Itaboraí, e uma
participação da chinesa no projeto do complexo do campo de Marlim, que abrange os campos de Marlim,
Voador, Marlim Leste e Marlim Sul, todos na Bacia de Campos.

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

Fonte: epbr - 10/10/2018

Petrobras tenta pela segunda vez contratar sondas ancoradas

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 09/10/2018

Comitê do Pedefor aprova proposta de bonificação de conteúdo local
Fonte: Brasil Energia - 09/10/2018

Petrobras tenta retomar venda da TAG neste ano
Fonte: Valor Econômico - 10/10/2018

Com cenário eleitoral, valor de estatais cresce R$ 132 bi em 10 dias
Fonte: Folha de São Paulo - 10/10/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Expectativa com pesquisa eleitoral faz dólar abrir em alta
Fonte: O Globo - 10/10/2018

Imetame compra participação de 50% em campo no Espírito Santo
Fonte: Brasil Energia - 09/10/2018

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
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