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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (22/10)| 1,63%

Petrobras ultrapassa os R$ 3 bilhões em recursos recuperados por meio de acordos de
leniência e delações premiadas

Petrobras ON (22/10)| 2,70%
Petrobras PN (22/10)| 2,35%

A Petrobras ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões em valores recuperados a título de ressarcimento de
danos, por meio de acordos de leniência e delações premiadas. A companhia recebeu a devolução de R$
549 milhões como parte do acordo de leniência assinado em julho com o Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), a SBM Offshore N.V. e a SBM
Holding Inc S.A. Além deste pagamento, o acordo ainda prevê o abatimento de US$ 179 milhões de
pagamentos futuros, devidos pela Petrobras à SBM, com base em contratos vigentes, conforme divulgado
na assinatura do acordo.

Câmbio (22/10)|
R$/US$| 3,6903
R$/€| 4,2320
Petróleo|
WTI US$/Barril (22/10)| 68,05
Brent US$/Barril (22/10)| 78,00

Fonte: Agência Petrobras - 22/10/2018

Gás Natural (22/10)|

Ivan Monteiro prevê aumento de exportações de petróleo da Petrobras em 2019

Henry Hub US$/MMBtu|

Com o mercado externo no radar, a Petrobras pretende ampliar o volume de exportações de petróleo no
ano que vem, de acordo com o presidente da estatal, Ivan Monteiro. O executivo participou nesta segundafeira (22) de um seminário na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, e comentou que a
companhia está trabalhando no exterior para aumentar a sua presença de mercado.
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 Pintura industrial

Fonte: Petronotícias - 22/10/2018

 Instalações subaquáticas

Petrobras reduzirá preço da gasolina em 2% nas refinarias a partir desta terça-feira

 Suporte à vida - mergulhadores

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em 2 por cento nas refinarias a partir desta terça-feira,
informou a petroleira em seu site. Com o reajuste, o valor do combustível cairá para 2,0639 reais por litro.

 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Guia Oil & Gas - 23/10/2018

 Controle de lastro

Comparado com o trimestre anterior, PIB cresce 1,6%

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve
um crescimento de 1,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano, na comparação com o trimestre
finalizado em maio.

 Simulação de Operações FPSO

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

Fonte: TN Petróleo - 22/10/2018
EVENTOS

TPC sobre comercialização de GLP tem início
A ANP realiza Tomada Pública de Contribuições (TPC) sobre o enchimento fracionado de recipientes
transportáveis de GLP por parte dos distribuidores e a comercialização de GLP em recipientes de outras
marcas (OM). A TPC tem o objetivo de coletar contribuições, dados e informações sobre os possíveis
impactos ao mercado e à sociedade caso a prática seja autorizada pela ANP.
Fonte: TN Petróleo - 22/10/2018

Dólar se mantém abaixo de R$ 3,70 nesta terça-feira
Fonte: O Globo - 23/10/2018

Estatais devem elevar investimento em 2019
Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Fonte: Valor Econômico - 23/10/2018

Semana marcada por novos avanços da ANP e Pedefor no conteúdo local
Fonte: Brasil Energia - 22/10/2018

Mercado subsea tem fim de ano movimentado em negócios
Fonte: Brasil Energia - 22/10/2018

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.

24/09/2018 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
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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