NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (06/07)| 0,61%

CESSÃO ONEROSA TERÁ LEILÃO DE UNITIZAÇÃO. CONTEÚDO LOCAL TENDE A SER MANTIDO

PETROBRAS ON (06/07)| 0,65%
PETROBRAS PN (06/07)| 0,45%

O governo definiu que o leilão do petróleo excedente do contrato da cessão onerosa entre a Petrobras
e a União será feito a parti de contratos de unitização, nos mesmos moldes do 2º leilão do pré-sal, realizado em outubro do ano passado. Com isso, a tendência é que os índices de conteúdo local sejam os
mesmos praticados nas áreas originais, que tiveram o pedido de waiver autorizado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). (Fonte: E&P Brasil - 10/07/2018)
GASOLINA RECUA EM 16 ESTADOS; PREÇO TEM BAIXA DE 0,07% NA MÉDIA BRASILEIRA
O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 16 estados na semana passada,
segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo
AE-Taxas. Em oito Estados e no Distrito Federal houve alta e no Amapá e Pará, estabilidade. (Fonte:
TN Petróleo - 10/07/2018)

CÂMBIO (09/07)|
R$/US$| 3,8692
R$/€| 4,5444
PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (09/07)| 73,85
BRENT US$/Barril (09/07)| 78,07
GÁS NATURAL (09/07)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,830

PETRÓLEO | Agenda Julho - Agosto

VOLUME IMPORTADO RECUA 65,5% EM JUNHO DE 2018 ANTE JUNHO DE 2017, PARA
68,06 MI/LITROS



Pintura industrial



Instalações subaquáticas

O volume importado de etanol pelo Brasil foi de 68,06 milhões de litros em junho, queda de 65,45%
sobre o total de 196,97 milhões importado do biocombustível em igual mês de 2017 e de 33,36% ante
o volume de 102,13 milhões de litros de maio deste ano. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No primeiro semestre de 2018, o volume importado de etanol chegou a 1,203 bilhão de litros, recuo de 5,8% ante o total de 1,277 bilhão de litros de igual período de
2017. (Fonte: TN Petróleo - 10/07/2018)



Suporte à vida - mergulhadores



Corte e soldagem subaquática



Simulação de Operações FPSO



Controle de lastro



Operação e manutenção de câmara hiperbárica



Básico de Mergulho



Técnico em Petroquímica

INSTABILIDADE INTERNACIONAL E ALTO CONSUMO PODEM LEVAR O BARRIL DO PETRÓLEO A US$ 150 DÓLARES, DIZEM ANALISTAS
O mercado de petróleo está sofrendo diversos ataques de especuladores. Os investidores deste mercado podem arrepender-se de terem pedido às empresas para distribuírem dividendos agora em vez de
investir no crescimento futuro, já que a exploração diminuta faz antever um cenário de alta sem precedentes no preço do petróleo, segundo alguns especialistas. As empresas têm sido obrigadas a concentrar-se em aumentar os retornos e as distribuições aos acionistas em detrimento dos gastos de capital
destinados a encontrar novas reservas. Deste modo, as reservas das maiores produtoras caíram, e o
índice de reinvestimento do setor atingiu o nível mais baixo numa geração, abrindo caminho para que
os preços do petróleo ultrapassem os níveis recorde alcançados na última década. (Fonte: PetroNotícias - 09/07/2018)

As datas de início estão sujeitas a alteração



Em breve

ESTADO COMPENSA ICMS MENOR DO DIESEL COM ALTA NA GASOLINA (Fonte: Folha de S.
Paulo - 10/07/2018)
FLEXIBILIZAÇÃO DE REGRA AMBIENTAL DO RENOVABIO EM PAUTA (Fonte: Valor Econômico
- 09/07/2018)
PETROBRAS ASSINA ACORDO COM FRANCESAS EM ENERGIA SOLAR E EÓLICA (Fonte: Valor
Econômico - 10/07/2018)

INFORMAÇÕES RELEVANTES

PL 09002/2017

Destinação dos royalties do pré-sal a educação básica e saúde pública infantil
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