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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (19/10)| 0,44%

Data de Divulgação do Resultado do 3º Trimestre de 2018

Petrobras ON (19/10)| 1,01%

Dessa forma, entre os dias 22/10/2018 e 06/11/2018, a companhia estará em período de silêncio, durante
o qual ficará impossibilitada de comentar ou prestar esclarecimentos relacionados aos seus resultados
financeiros e perspectivas.

Petrobras PN (19/10)| 0,86%
Câmbio (19/10)|

Fonte: Agência Petrobras - 19/10/2018

R$/US$| 3,7079
R$/€| 4,2693

Estimativa de custos para descomissionamento no Brasil, por Mauro Destri

Petróleo|
WTI US$/Barril (19/10)| 69,12

Como todos já o sabem, o descomissionamento de instalações, tanto onshore quanto offshore, não é uma
indústria nova em plataformas continentais no Mar do Norte e no Golfo do México. No Brasil, estamos
iniciando agora um ciclo, com sete unidades e mais, ao menos, outras oito na Bacia de Campos, no Espírito
Santo e em Sergipe-Alagoas, mesmo com uma produção caindo, sobretudo em Campos.

Brent US$/Barril (19/10)| 79,78
Gás Natural (19/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,250

Fonte: epbr - 19/10/2018

Cursos Firjan SENAI

Venda de veículos movidos a diesel ou gasolina pode ser proibida a partir 2060
A venda de carros, motos, ônibus e caminhões novos movidos a diesel ou gasolina deve ser proibida a partir
de 2060. Projeto de lei do senador Telmário Mota (PTB-RR), aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) impõe ainda restrições para a comercialização desses veículos a partir de 2030.
Fonte: TNPetróleo - 19/10/2018

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Biogás da vinhaça e torta de filtro pode substituir diesel e gerar mais energia elétrica
nas usinas
Segundo Gardemann, o processo de geração de biogás numa usina com capacidade de moagem de 3
milhões de toneladas por safra, resulta numa economia de cerca de 12 milhões de litros de óleo diesel, ou
seja, daria para abastecer toda a frota de veículos pesados da usina, além de gerar um excedente
equivalente a mais 3 milhões de litros de diesel.

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

Fonte: TNPetróleo - 19/10/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Com 53,7 pontos em outubro, o ICEI da CNI mostra que empresários estão mais
confiantes

EVENTOS

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) aumentou 0,9 ponto em relação a setembro e
alcançou 53,7 pontos em outubro. Com isso, o indicador recuperou a queda de 0,5 ponto registrada no mês
passado e acumula uma alta de 4,1 pontos nos últimos quatro meses. “O empresário voltou a mostrar mais
confiança”, afirma a pesquisa mensal divulgada nesta sexta-feira (19), pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Os indicadores do ICEI variam de zero a cem pontos. Quando estão acima de 50 mostram
que os industriais estão otimistas.
Fonte: TNPetróleo - 19/10/2018

Deputados querem recursos de E&P para fontes renováveis
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/10/2018

Consulta ao mercado de afretamento de embarcações de apoio

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/10/2018

Concluída primeira sísmica contratada pelo consórcio de Libra
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/10/2018

Sob influência das eleições, papéis de estatais turbinam alta da Bolsa
Fonte: Estadão - 22/10/2018

Petrobras conclui primeira fase de testes de Mero e vai às compras
Fonte: Valor Econômico - 22/10/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Estrangeiros já respondem por 70% do investimento em infraestrutura no país
Fonte: Estadão - 21/10/2018

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.

22/10/2018 a 20/11/2018
ANP

07/2018

-

A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise acerca
dos impactos sobre o mercado e a sociedade em uma eventual permissão por parte da ANP ao enchimento fracionado
de recipientes transportáveis de GLP por parte dos distribuidores e à comercialização de GLP em recipientes de
outras marcas (OM.)

05/10/2018 a 04/12/2018

-

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.

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.

