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Notícias em Destaque

INDICADORES
IBOVESPA (06/08)| 0,47%

Senado Federal pode decidir hoje destino do petróleo da Cessão Onerosa

PETROBRAS ON (06/08)| 0,34%

Esta terça-feira (7) promete muito agito em Brasília com reflexos no setor de petróleo e gás. O Senado
pode votar hoje o projeto de lei complementar (PLC) 78/2018, que, para muitos, entrega o pré-sal
praticamente de graça às empresas estrangeiras.

PETROBRAS PN (06/08)| 0,33%
CÂMBIO (06/08)|
R$/US$| 3,7214

Fonte: PetroNotícias - 07/08/2018

R$/€| 4,3042

Petrobras reduz o valor da gasolina em 0,74% nesta terça-feira

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (06/08)| 69,01

O preço da gasolina tipo A cairá 0,74% nesta terça-feira (7), nas refinarias da Petrobras, ficando a R$ 1,9331
o litro. Hoje, o litro foi negociado a R$ 1,9465. A correção segue a política de preços adotada pela estatal,
desde o ano passado, que prevê ajustes diários, baseados nas cotações internacionais do petróleo e as
variações do dólar.

BRENT US$/Barril (06/08)| 73,75
GÁS NATURAL (06/08)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,860

Fonte: TN Petróleo - 06/08/2018
CURSOS SENAI RIO

Audiência pública discute MP do diesel
PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

A comissão mista que analisa a MP 838/2018 promove audiência pública interativa nesta terça-feira (7), a
partir da 14h. Em debate, a medida provisória que, por meio de subsídios, reduziu o preço do óleo diesel
até o fim de 2018. Essa foi umas das medidas provisórias editadas pelo governo federal em resposta à greve
dos caminhoneiros, que provocou uma crise de abastecimento de proporções nacionais.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Fonte: E&P Brasil - 07/08/2018

 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Prazo para pedido de mudança em índices de Conteúdo Local se encerra na próxima
sexta-feira

 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

As petroleiras que atuam no Brasil têm até a próxima sexta-feira (10) para pedir mudanças nos índices de
conteúdo local nos contratos da 7ª até a 13ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás,
da cessão onerosa e das 1ª e 2ª rodadas do pré-sal. Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo (ANP)
atualizou a lista de companhias que fizeram o pedido de aditamento contratual. A Petrobras disparou na
liderança, com o maior número de solicitações: 61 ao todo.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 06/08/2018

EVENTOS

Descomissionar plataformas passa a ser a grande oportunidade para a indústria naval
brasileira



Em breve

A Indústria de Construção naval e Offshore está em busca de novas oportunidades em virtude da crise que
o setor está vivendo no País. Os Estaleiros, no momento, estão com ociosidade por causa de ausência de
demandas de construção naval e offshore. A oportunidade de descomissionamento de plataformas de
petróleo e gás natural surge como a grande alternativa, já que a Petrobrás decidiu contratar as novas
plataformas no exterior.
Fonte: PetroNotícias - 06/08/2018

Petrobras ajuda a segurar Ibovespa
Fonte: Valor Econômico - 07/08/2018

Saldo comercial mais favorável do que parece
Fonte: Estadão - 07/08/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

ENTE

ANP

NÚMERO

PERÍODO DA CONSULTA

DATA DA AUDIÊNCIA

05/07/2018 a 03/08/2018

23/08/2018

16/2018
OBTER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O NOVO PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS - PMQC.

23/07/2018 a 21/08/2018
ANP

18/2018

OBTER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O TRATAMENTO DIFERENCIADO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA ANP. DESSA MANEIRA, ESTA AGÊNCIA
PRETENDE DAR PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E LEGITIMIDADE ÀS SUAS AÇÕES.

06/08/2018 a 06/09/2018
ANP

02/2018

03/09/2018

-

TOMADA PÚBLICA DE CONTRIBUIÇÕES COM O OBJETIVO DE COLETAR SUGESTÕES, DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL
ELABORAÇÃO DE ATO NORMATIVO ESTABELECENDO NOVAS REGRAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ETANOL COMBUSTÍVEL PELAS
USINAS DIRETAMENTE AOS POSTOS REVENDEDORES VAREJISTAS.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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