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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/08)| 2,29%

TACs para conteúdo local terão consulta pública

Petrobras ON (22/08)| 2,95%

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) deve aprovar nesta quinta-feira a realização de uma
consulta prévia para colher contribuições da sociedade por 30 dias para a criação dos Termos de
Ajustamentos de Conduta (TACs) de conteúdo local.

Petrobras PN (22/08)| 3,56%
Câmbio (22/08)|

Fonte: epbr - 23/08/2018

R$/US$| 4,0740
R$/€| 4,7642

Quatro FPSOs que devem entrar em produção ainda em 2018

Petróleo|

A Petrobras pretende colocar em operação ainda em 2018 quatro plataformas de produção no pré-sal da
Bacia de Santos. Todas as unidades são da própria empresa e juntas vão adicionar 600 mil barris por dia de
capacidade de produção de petróleo ao país.

WTI US$/Barril (22/08)| 67,86
Brent US$/Barril (22/08)| 74,78
Gás Natural (22/08)|

Fonte: epbr - 22/08/2018

Henry Hub US$/MMBtu|

Estoques de petróleo dos EUA caem em meio a forte atividade de refino

2,960

Cursos Firjan SENAI

Os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram mais do que o esperado na semana passada, uma vez
que as importações recuaram e as refinarias atingiram atividades recordes, enquanto estoques de gasolina
e destilados também subiram, informou a Administração de Informações de Energia (AIE).
Fonte: Guia Oil & Gas - 23/08/2018

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

Excedente renderá quase 20 plataformas

 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Brasil Energia - 22/08/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

Petrobras contrata obra no Comperj

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Brasil Energia - 22/08/2018

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

BP vê custo de exploração do pré-sal competindo com xisto
Fonte: Valor Econômico - 23/08/2018

Eventos

Shell avalia ativos que Eletrobras pretende vender em leilão
Fonte: Folha de São Paulo - 23/08/2018

Mercado de seguros para óleo e gás inicia recuperação
Fonte: Valor Econômico - 23/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Nova penalidade para térmicas é avanço para setor
Fonte: Brasil Energia - 22/08/2018

Rio Othon Palace | 13 de Set

Certificação de conteúdo local tem 14 empresas
Fonte: Brasil Energia - 22/08/2018

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

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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