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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/10)| 1,23%

Publicado Decreto que regulamenta o Repetro-Industrialização
Petrobras ON (25/10)| 2,08%

Foi publicado nesta quinta (25/10), no Diário Oficial da União, o Decreto nº 9.537/2018, que institui o
regime especial de industrialização de bens destinados à exploração, ao desenvolvimento e à produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, denominado Repetro-Industrialização.

Petrobras PN (25/10)| 2,49%
Câmbio (25/10)|

Fonte: TN Petróleo - 25/10/2018

R$/US$| 3,7014
R$/€| 4,2103

16ª rodada e mais dois leilões do pré-sal com áreas escolhidas

Petróleo|

A diretoria da ANP aprovou as áreas que serão indicadas ao Conselho Nacional de Politica Energética
(CNPE) para serem licitadas na 16ª rodada de licitações, prevista para 2019, e nos leilões do pré-sal
previstos para 2020 e 2021. Com a indicação das áreas, a ANP iguala os planejamentos dos leilões de présal com o dos leilões de concessão, que já tinham concorrências aprovadas para 2020 e 2021.

WTI US$/Barril (25/10)| 66,47
Brent US$/Barril (25/10)| 76,27
Gás Natural (25/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 26/10/2018

3,140

Cursos Firjan SENAI

ANP fará TPC para incentivar investimentos no desenvolvimento da produção
A Diretoria da ANP aprovou nesta quinta (25/10) a realização de uma Tomada Pública de Contribuições
(TPC) para coletar sugestões, dados e informações da sociedade sobre a criação de instrumentos
regulatórios para incentivar o desenvolvimento da produção de acumulações de petróleo e gás com baixa
atratividade econômica.

 Pintura industrial

Fonte: ANP - 26/10/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática

Preços de frete global despencam com guerra comercial entre EUA e China

 Simulação de Operações FPSO

O custo de contratação de navios de contêineres despencou 24 por cento ante o pico de vários anos,
enquanto as taxas cobradas por navios de matérias-primas recuaram 10 por cento ante máximas em cinco
anos, em novos sinais de desaceleração do comércio global com implicações.

 Controle de lastro

Fonte: Portal Naval - 25/10/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Básico de Mergulho

Pacotes de dados das rodadas estarão disponíveis em nuvem

As datas de início estão sujeitas a alteração

A diretoria da ANP aprovou nesta quinta (25/10), a utilização de serviço de nuvem para disponibilização
dos dados técnicos públicos dos pacotes de dados das rodadas de licitações. A iniciativa da ANP visa à
redução de custos e à simplificação de operações, trazendo o conceito de computação em nuvem, que já
vem sendo utilizado em outros setores, para os leilões de exploração e produção de petróleo e gás
natural.

EVENTOS

Fonte: ANP - 25/10/2018

Petrobras negocia refinaria de Pasadena com americana Chevron
Fonte: Folha de São Paulo - 26/10/2018

Ibovespa acompanha alta de Wall Street à espera das eleições
Fonte: Valor Econômico - 26/10/2018

Operadoras recorrem a barcos maiores para o pré-sal

Auditório FGV Botafogo | 06 de Nov

Fonte: Brasil Energia - 25/10/2018

ANP e operadoras vão debater fiscalização de conteúdo local
Fonte: Brasil Energia - 25/10/2018

Bonificação de conteúdo local prevê leilões reversos
Fonte: Brasil Energia - 25/10/2018

Novos índices de conteúdo local para Alvopetro no Recôncavo
Fonte: Brasil Energia - 25/10/2018
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.

24/10/2018 à 07/11/2018
MME

27/11/2018

-

61/2018
Proposta de alteração do Decreto nº 6.353, de 2008, para dispor sobre a contratação de reserva de capacidade, e de
estabelecimento de diretrizes de Leilão de Potência associada à Energia de Reserva

21/09/2018 a 19/11/2018
ANP

-

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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