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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (17/10)| 0,05%

Desinvestimento da Petrobras só anda por parcerias estratégicas

Petrobras ON (17/10)| 0,67%

A Petrobras anunciou na última segunda-feira que assinou com a China National Oil and Gas Exploration
and Development Company (CNODC) um acordo, que faz parte da parceria estratégica firmado entre as
duas empresas, para que a chinesa tenha 20% do projeto da refinaria do Comperj e também do complexo
de campos de Marlim (Marlim, Marlim Sul, Marlim Leste e Voador), todas em águas profundas da Bacia de
Campos.

Petrobras PN (17/10)| 1,05%
Câmbio (17/10)|
R$/US$| 3,7008
R$/€| 4,2711

Fonte: epbr - 18/10/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/10)| 68,78

Abimaq chama consórcios e tenta viabilizar 40% de conteúdo local para corvetas

Brent US$/Barril (17/10)| 78,88

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) pretende convocar
representantes dos quatro consórcios proponentes da short list da Marinha que disputam a construção de
quatro corvetas classe Tamandaré. O objetivo dos fornecedores é conhecer melhor as demandas de cada
consórcio, além de apresentar os potenciais de fornecimento da indústria local. A associação considera
possível atingir um percentual de 40% de conteúdo nacional nesses projetos.

Gás Natural (17/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,27

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Guia Oil & Gas - 18/10/2018
Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

A audiência pública para a criação do Tepor em Macaé foi marcada para o dia 7 de
novembro

 Pintura industrial

Está marcada para o dia 7 de novembro a audiência pública para apresentação e discussão do Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA, com relação ao requerimento de Licença Prévia da empresa TEPOR – Terminal
Portuário de Macaé, para a implantação do Terminal Portuário de Macaé.

 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: PetroNotícias - 17/10/2018

 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Produção de petróleo do Irã pode cair a 2,5 mi bpd com sanções dos EUA
A produção de petróleo do Irã pode cair no próximo ano a 2,5 milhões de barris por dia (bpd), de cerca de
3,5 milhões atualmente, em virtude das sanções a serem impostas pelos Estados Unidos a partir de
novembro, disse o analista Fábio Rezende, da INTL FCStone.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Gui Oil & Gas - 18/10/2018
EVENTOS

Dólar fecha abaixo de R$ 3,70 pela primeira vez desde maio
Fonte: Valor Econômico - 18/10/2018

Bonificação de conteúdo local pronta para entrar em consulta pública
Fonte: Brasil Energia - 17/10/2018

Shell prevê investir até US$ 14 bi em óleo e gás no Brasil até 2025
Fonte: Valor Econômico – 18/10/2018

China seguirá ampliando demanda por GNL no próximo ano
Fonte: Brasil Energia - 17/10/2018

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Sem contrato, navio-sonda West Carina deixa Brasil rumo à Namíbia
Fonte: Brasil Energia - 17/10/2018

Total se junta com indiana para desenvolver mercado de gás naquele país
Fonte: Brasil Energia - 17/10/2018

Sede Firjan | 09 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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