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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (18/10)| 2,24%

Desinvestimentos em Águas Rasas: Início de fase vinculante do Polo Ceará

Petrobras ON (18/10)| 3,21%

A Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 04/10/2017, informa o início da fase
vinculante da cessão da totalidade dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção do Polo Ceará,
localizado em águas rasas na Bacia do Ceará.

Petrobras PN (18/10)| 2,84%
Câmbio (18/10)|

Fonte: Agência Petrobras - 18/10/2018

R$/US$| 3,6963
R$/€| 4,2485

Consumo de gás pela indústria atingiu novo índice histórico

Petróleo|

Um novo levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado
(Abegás) indica que o consumo de gás natural na indústria em agosto foi de 30,3 milhões de metros cúbicos
diários – o maior já registrado na série histórica da entidade, que começou em 1998. Além disso, o volume
ultrapassou o patamar dos 30 milhões de metros cúbicos por dia pela primeira vez após 38 meses.

WTI US$/Barril (18/10)| 69,27
Brent US$/Barril (18/10)| 80,24
Gás Natural (18/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: PetroNotícias - 18/10/2018

3,160

Cursos Firjan SENAI

Conteúdo Local: Pedefor faz consulta pública sobre bonificações
O Comitê Diretivo do Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao
Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural) aprovou ontem
(17/10) a realização de Consulta Pública do Edital de Bonificações de Créditos para Conteúdo Local, no
período de 18 de outubro a 1º de novembro de 2018.

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: ANP - 18/10/2018

 Corte e soldagem subaquática

Subvenção ao diesel: ANP aprova pagamento a quatro empresas

 Simulação de Operações FPSO

A ANP aprovou quinta-feira (18/10) o pagamento, a mais quatro empresas, da subvenção econômica à
comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018. Serão pagos valores correspondentes
à segunda fase, de 8 de junho até 31 de julho de 2018 e à terceira fase, após 1º de agosto. No total, serão
pagos R$ 60.347.619,97.

 Controle de lastro

Fonte: ANP - 18/10/2018

 Básico de Mergulho

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

Mais prazo para Nodes em Libra
A Petrobras recebeu do Ibama no último dia 15 a 1ª renovação da licença para sísmica 3D com Nodes na
área de Libra, primeira da partilha da produção na Bacia de Santos. A aquisição na área é feita pela
FarfieldNodal. O contrato com o consórcio Libra foi assinado no fim de abril e a campanha tem previsão de
durar 270 dias. Todo trabalho vai cobrir uma área de 1.200 km2.

EVENTOS

Fonte: epbr - 19/10/2018

PAD para Gato do Mato
A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) discutiu na quinta-feira, durante reunião colegiada, o
Plano de Avaliação de Descoberta Conjunto de Gato do Mato (Blocos S-M-518 e Sul de Gato do Mato)
operado pela Shell, no pré-sal da Bacia de Santos. A petroleira está licenciando no Ibama a perfuração de
cinco poços no pré-sal, sendo dois no bloco Sul de Gato do Mato e outros três no bloco Alto de Cabo Frio
Oeste.
Fonte: epbr - 18/10/2018

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Petróleo, dólar e bens de consumo fazem arrecadação de ICMS subir mais que PIB
Fonte: Folha de São Paulo - 19/10/2018

Fundos não refletem a alta do petróleo
Fonte: Valor Econômico - 19/10/2018

Ibama estuda licenciamento integrado de campanhas sísmicas
Fonte: Brasil Energia - 18/10/2018

PGS conclui processamento de dados em águas profundas da Bacia Potiguar

Sede Firjan | 09 de Nov

Fonte: Brasil Energia - 18/10/2018

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

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.

24/09/2018 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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