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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (23/10)| 0,35%

Petrobras inicia produção da P-69, no pré-sal da Bacia de Santos

Petrobras ON (23/10)| 1,88%

A Petrobras iniciou ontem (23/10), à noite, em conjunto com os parceiros do consórcio BM-S-11, a
produção da área de Lula Extremo Sul, no pré-sal da Bacia de Santos, por meio do navio-plataforma P-69,
oitava unidade instalada no campo de Lula. Do tipo FPSO (unidade flutuante de produção,
armazenamento e transferência de petróleo e gás), a P-69 tem capacidade para produzir até 150 mil
barris por dia de óleo por dia e comprimir até 6 milhões de m³ por dia de gás natural.

Petrobras PN (23/10)| 1,24%
Câmbio (23/10)|
R$/US$| 3,7080
R$/€| 4,2575

Fonte: Agência Petrobras - 24/10/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (23/10)| 66,77

Três FPSOs que devem entrar em operação ainda em 2018

Brent US$/Barril (23/10)| 76,50

A entrada em operação do FPSO P-69 na área de Lula Extremo Sul, anunciada nesta quarta-feira (24/10)
pela Petrobras e a Galp, reduz para três a partida de operação de FPSOs em áreas operadas pela
Petrobras na Bacia de Santos. Juntas, as três unidades adicionam 450 mil barris por dia de petróleo na
capacidade instalada de produção da bacia.

Gás Natural (23/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,180

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 24/10/2018

Gasolina da Petrobras volta abaixo de R$2/litro em meio a quedas de dólar e
petróleo
O preço médio da gasolina nas refinarias da Petrobras cairá para 1,9855 real por litro a partir desta
quarta-feira, o menor patamar desde 21 de agosto, informou a petroleira na última terça-feira, em meio
ao recuo das referências internacionais do petróleo e do dólar ante o real.

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

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

Fonte: Guia Oil & Gas - 24/10/2018

 Controle de lastro

Produtoras de gás vão à Justiça contra mudança na tributação no Amazonas
A mudança feita na sistemática de tributação do gás natural no estado do Amazonas já inviabilizou
projetos que poderiam representar investimentos. A avaliação é do secretário-executivo de Associação
Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (ABEP), Antonio Guimarães. A Abep
ingressou nesta terça-feira (23/10) com um mandado de segurança na Justiça do Amazonas contra a
decisão do governo feita a partir do decreto 38.901/2018.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 23/10/2018

EVENTOS

Etanol deve subir menos na entressafra diante de recuo da gasolina da Petrobras
Os preços do etanol hidratado no Brasil devem subir menos durante a entressafra de cana-de-açúcar no
centro-sul, ante as previsões iniciais, dada a recente queda nas cotações da gasolina da Petrobras, o
concorrente direto do biocombustível, avaliaram especialistas. Os valores do álcool sazonalmente
avançam entre o final de um ano e o início do seguinte por causa da menor produção na principal região
canavieira do país.
Fonte: TN Petróleo - 23/10/2018

Estoques de petróleo dos EUA sobem 9,9 mi barris, diz API
Os estoques de petróleo subiram 9,9 milhões de barris na semana encerrada em 19 de outubro, para 418,4
milhões de barris, ante as expectativas de analistas de uma aumento de 3,7 milhões de barris. Os
estoques de petróleo no polo de entrega de Cushing, Oklahoma, cresceram 971 mil barris, disse o API.

Sede Firjan | 30 de Out

Fonte: TN Petróleo - 24/10/2018

Shell pede ao Ibama licença para perfurar bloco no pré-sal de Santos
Fonte: Valor Econômico - 24/10/2018

Balanços podem garantir alta adicional à bolsa
Fonte: Valor Econômico - 24/10/2018

Empresas de energia cobram uso de gás natural no setor de transporte
Fonte: Brasil Energia - 23/10/2018

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Ouro Preto revê campanha no Parnaíba diante de resultados fracos
Fonte: Brasil Energia - 22/10/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

25/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

25/09/2018 a 15/10/2018

24/10/2018

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

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

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

-

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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