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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/10)| 2,62%

Projeto de rodovia que viabilizará terminal portuário de Macaé avança, com previsão
de criação de 1.500 empregos

Petrobras ON (24/10)| 2,88%

O Terminal Portuário (Tepor) de Macaé é um símbolo do novo momento do setor de óleo e gás na cidade.
A retomada, é claro, ainda está no início. Mas já dá um novo ânimo para a região – fortemente afetada
pela crise que tanto castigou a indústria petrolífera nos últimos anos. O Tepor representará um grande
salto na economia do município e na exploração e produção na Bacia de Campos.

Petrobras PN (24/10)| 1,98%
Câmbio (24/10)|
R$/US$| 3,7060
R$/€| 4,2211

Fonte: Petronotícias - 25/10/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (24/10)| 67,11

Um Ministério da Indústria forte e independente, diz CNI

Brent US$/Barril (24/10)| 76,65

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) seja forte e independente. A entidade de posiciona contra a sua incorporação por um
eventual Ministério da Economia.

Gás Natural (24/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 24/10/2018

3,210

Cursos Firjan SENAI

Estatal conclui primeira fase de testes de Mero e vai às compras

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

Quase um ano após iniciar a produção do campo de Mero (parte noroeste de Libra), no pré-sal da Bacia de
Santos, a Petrobras concluiu neste mês um primeiro ciclo de testes na área. Ao mesmo tempo em que
prepara novos testes, a companhia vai às compras de bens e serviços para o projeto, que deve exigir, da
estatal e seus sócios, investimentos superiores a US$ 20 bilhões nos próximos anos.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Guia OIl & Gas - 25/10/2018

 Simulação de Operações FPSO

Wilson Sons Estaleiros faz docagem de oil tanker, o maior navio que já recebeu

 Controle de lastro

A Wilson Sons Estaleiros, empresa de construção naval do Grupo Wilson Sons, começou a docagem do
maior navio já recebido em suas instalações, o oil tanker M.T. Amalthia, com 99,6m de comprimento e
18,0m de boca. A operação tem duração prevista entre 10 e 15 dias. A embarcação, que tem bandeira das
Ilhas Marshall e pertence ao armador grego Medtankers Management, opera em Santos desde 2011, como
navio abastecedor de combustíveis, afretado pela Transpetro/Petrobras.

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

Fonte: Portal Naval - 25/10/2018

EVENTOS

Diminui a diferença entre ação ON e PN da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 25/10/2018

Governo tem maior arrecadação para setembro desde 2015
Fonte: O Globo - 24/10/2018

Ocyan e Transocean de volta aos bids de sondas da Petrobras
Fonte: Brasil Energia - 24/10/2018

Capacidade instalada em Lula supera 1 milhão de barris/dia
Fonte: Brasil Energia - 24/10/2018

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

EIA estima Brent com preço maior no quarto trimestre
Fonte: Brasil Energia - 24/10/2018

Aker vê recuperação do mercado e cita Brasil no movimento
Fonte: Brasil Energia - 24/10/2018

Sede Firjan | 09 de Nov

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

22/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

31/08/2018 a 02/10/2018

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.

23/09/2018 a 23/10/2018
ANP

24/2018

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

5/11/2018

-

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.)

22/10/2018 a 20/11/2018
Antaq

13/2018

06/11/2018

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que dispõe sobre a
participação social nas decisões da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ por meio de Audiências
Públicas, Consultas Públicas, Reuniões Participativas, Tomadas de Subsídio e Consultas Internas.

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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