17 de outubro de 2018 | Ano VI | Nº 191

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/10)| 2,83%

Sesi, Senai e Sebrae já investiram R$ 545 milhões em mais de mil projetos de
incentivos à inovação de empresas

Petrobras ON (16/10)| 3,65%

A inovação é um dos melhores caminhos para as empresas se diferenciarem dos concorrentes e
conseguirem mais sucesso no mercado. Esse é o pensamento com que o Sebrae, o Senai e o Sesi se
inspiram para proporcionar oportunidades às pequenas e médias empresas em busca de negócios e de
desenvolvimento. O Edital de Inovação para a Indústria, considerado pelas instituições como um dos mais
duradouros e estáveis instrumentos de fomento no Brasil, ajudou mais de 800 empresas a serem
competitivas por meio de novos produtos e processos inovadores, desde que foi criado em 2004.

Petrobras PN (16/10)| 3,73%
Câmbio (16/10)|
R$/US$| 3,7079
R$/€| 4,2993
Petróleo|

Fonte: PetroNotícias - 16/10/2018

WTI US$/Barril (16/10)| 71,92
Brent US$/Barril (16/10)| 81,41

Veículos movidos a gasolina e diesel podem ser proibidos a partir de 2060

Gás Natural (16/10)|

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (16) um projeto de lei que proíbe a
venda de veículos novos com motor a combustão a partir do ano de 2060. De autoria do senador Telmário
Mota (PTB-RR), o PLS 454/2017segue agora para análise da Comissão de Meio Ambiente (CMA), para
decisão terminativa.

Henry Hub US$/MMBtu|

3,24

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 17/10/2018

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

Setor bioenergético: startups se consolidam como importante rede de geração de
novas tecnologias para indústria
Ideias inovadoras e alta aplicabilidade de novas tecnologias são conceitos muitas vezes atrelados a uma
"nova geração" de empreendedores, as chamadas startups. Surgidas no final dos anos 1990, durante o
período chamado de bolha da internet, as startups têm como principal característica o uso e venda de
tecnologia para as diferentes áreas profissionais.

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

Fonte: TN Petróleo - 16/10/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Marinha revela os finalistas da licitação das corvetas, com quatro estaleiros
brasileiros na disputa

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Um grande projeto para o setor naval acaba de avançar e entrar em sua fase decisiva. A Marinha do Brasil
anunciou a lista dos quatro consórcios finalistas que disputarão o contrato para construção de quatro
corvetas classe Tamandaré. Os grupos selecionados são formados por companhias estrangeiras e nacionais.
Será um novo momento para o setor naval brasileiro, dando um novo fôlego aos quatro estaleiros nacionais
que participam da disputa – Oceana Estaleiro (SC), Wilson Sons Estaleiros (SP), Enseada Indústria Naval
(BA) e Vard Promar (PE).

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Fonte: PetroNotícias - 16/10/2018

Investimentos chineses em óleo e gás no Brasil chegam a US$ 40 bi
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/10/2018

Acordo entre credores e acionistas da Sete fica para novembro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 17/10/2018

Fiscalização do conteúdo local na etapa de desenvolvimento pronta para ser iniciada

Sede Firjan | 09 de Nov

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/10/2018

TGS e Spectrum juntas em campanha sísmica na Bacia de Santos
Fonte: Brasil Energia Petróleo – 16/10/2018

Retomada das obras do Comperj deve gerar até oito mil empregos em Itaboraí
Fonte: O Globo - 16/10/2018

Compra de plataformas eleva dado de investimento após mudança tributária
Fonte: Valor Econômico – 17/10/2018

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

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

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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