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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (20/08)| 0,39%

Dutogas volta no projeto da nova lei do gás

Petrobras ON (20/08)| 0,24%

O novo substitutivo que será apresentado pelo deputado Marcelo Squassoni (PRB/SP) para o Projeto de Lei
6.407/2013, a nova Lei do Gás, retoma a proposta de criação de um fundo para financiar a expansão da
rede de gasodutos no país. O Dutogas (Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e Escoamento da
Produção) seria vinculado ao Ministério de Minas e Energia e administrado pela ANP.

Petrobras PN (20/08)| 0,54%
Câmbio (20/08)|
R$/US$| 3,9430

Fonte: E&P Brasil - 21/08/2018

R$/€| 4,5112
Petróleo|

MME flexibiliza Conteúdo Local do contrato de partilha de Libra

WTI US$/Barril (20/08)| 66,43

O Ministério de Minas e Energia (MME) aprovou o aditamento do Contrato de Partilha de Produção de Libra
(CPP de Libra) aos novos percentuais de Conteúdo Local (CL). O consórcio de Libra é o primeiro grande
contrato nacional no modelo de partilha que consegue flexibilizar as regras para explorar e produzir
petróleo. A expectativa, com isso, é destravar U$16 bilhões de investimentos só com a instalação das três
plataformas.

Brent US$/Barril (20/08)| 72,21
Gás Natural (20/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: MME - 20/08/2018
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Shell nas bacias de Campos e Santos
A Shell está licenciando no Ibama a perfuração de cinco poços no pré-sal, sendo dois no bloco Sul de Gato
do Mato, na Bacia de Santos, e outros três no bloco Alto de Cabo Frio Oeste, Bacia de Santos. A petroleira
assinou na última semana os contratos de partilha da produção das áreas e iniciou os processos de
licenciamento no dia seguinte. A empresa pretende iniciar as campanhas de perfuração em janeiro de
2019.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Fonte: Guia Oil & Gas - 21/08/2018

 Controle de lastro

Petrobras eleva preços da gasolina em 0,90% nas refinarias a partir desta terça-feira

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Guia Oil & Gas - 21/08/2018

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Com 884 blocos em bacias terrestres e marítimas, ANP inicia oferta permanente de
ativos de E&P

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 20/08/2018

Equinor desiste de áreas no Espírito Santo
Fonte: E&P Brasil - 21/08/2018

Mais um contrato de PLSV encerrado
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Fonte: Brasil Energia - 20/08/2018

Rio Othon Palace | 13 de Set

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

03/09/2018

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

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.

16/08/2018 a 31/08/2018
ANP

-

17/09/2018

21/2018
Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de suspensão da obrigatoriedade de aditivação da gasolina
prevista na Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de 2013.

20/08/2018 a 18/09/2018

ANP

20/2018

03/10/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo, gás natural e
biocombustíveis e dá outras providências.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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