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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (09/08)| 0,48%

Federação das Indústrias do Rio reage com indignação ao adiamento da votação do
projeto de lei da Cessão Onerosa no senado

Petrobras ON (09/08)| 0,09%
Petrobras PN (09/08)| 0,99%

A Firjan – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - reagiu com alguma indignação a decisão do
Presidente do Senado, Eunício Oliveira – postergar a votação do projeto de lei do Deputado José Carlos
Aleluia, sobre a possibilidade de venda da Cessão Onerosa do pré-sal.

Câmbio (09/08)|
R$/US$| 3,8030
R$/€| 4,3985

Fonte: PetroNotícias - 09/08/2018

Petróleo|

ANP solta novo edital para 5° leilão do pré-sal

WTI US$/Barril (09/08)| 66,81
Brent US$/Barril (09/08)| 72,07

A ANP divulga nesta sexta-feira (10/8) novo edital para o 5o leilão do pré-sal, que acontece no próximo dia
28 de outubro. O edital é necessário depois das mudanças indicadas pelo Tribunal de Contas da União, que
acabaram aumentando a parcela mínima do petróleo da União nas áreas de Saturno e Titã.

Gás Natural (09/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,960

Fonte: E&P Brasil - 10/08/2018

Cursos Firjan SENAI

Investimentos em infraestrutura e capacitação de mão de obra possibilitarão
retomada de Macaé e região

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro
 Pintura industrial

A cidade de Macaé (RJ) é conhecida como a “capital do petróleo”, mas sofreu amargamente com a crise
que tanto afetou o setor nos últimos anos. Depois de receber pesados investimentos, o cenário mudou e o
município sentiu o baque. Só em 2016, para se ter ideia, foram 12.300 mil empregos a menos na cidade, de
acordo o Ministério do Trabalho.

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: PetroNotícias - 10/08/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

PPSA vai contratar navios aliviadores. Entenda estratégia para exportar o petróleo da
União

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Básico de Mergulho

A Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) iniciou uma pesquisa de mercado para a contratação de navios de
posicionamento dinâmico para realizar operações de offloading (descarregamento do petróleo das
plataformas de produção) do petróleo da União nos campos do pré-sal da Bacia de Santos.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: E&P Brasil - 10/08/2018

Eventos

Venda de distribuidoras da Eletrobras: texto já tem 10 emendas no Senado
Fonte: E&P Brasil - 09/08/2018

Investidor segue cauteloso com política e Ibovespa cai 0,5%
Fonte: Valor Econômico - 10/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Empresas buscam fornecedor de gás
Fonte: Valor Econômico - 10/08/2018

Rio Othon Palace | 13 de Set

Impacto do reajuste é menor que devolução de R$ 1 bi à Petrobrás na Lava Jato, diz
Lewandowski
Fonte: Estadão - 09/08/2018

BNDES levanta R$ 6 bi com venda de participações
Fonte: Valor Econômico - 10/08/2018

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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