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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (23/08)| 1,65%

O futuro dos campos terrestres brasileiros, por Anabal Santos Jr.

Petrobras ON (23/08)| 1,36%

A ABPIP – Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural, neste ano fez 11
anos de sua fundação, entidade da qual sou Secretario Executivo desde 2011, dando continuidade a uma
luta que iniciou desde sua fundação. Nesta caminhada de mais de 10 anos a ABPIP, liderou e congregou
esforços de diversas outras instituições que ao longo dos anos se juntaram a esta causa.

Petrobras PN (23/08)| 2,18%
Câmbio (23/08)|
R$/US$| 4,0727

Fonte: epbr - 22/08/2018

R$/€| 4,7121
Petróleo|

TACs de conteúdo local vão aguardar decisão do TCU

WTI US$/Barril (23/08)| 67,83

A diretoria da ANP decidiu, em reunião colegiada nesta quinta-feira, adiar a consulta pública sobre os
Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) para conteúdo local de projetos já encerrados ou devolvidos. A
decisão foi motivada para aguardar a manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o pleito do
Sinaval que pede a suspensão dos aditivos contratuais para redução dos índices de conteúdo local que
estão sendo assinados com as petroleiras.

Brent US$/Barril (23/08)| 74,73
Gás Natural (23/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 23/08/2018

2,960

Cursos Firjan SENAI
PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

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.
Fonte: Guia Oil & Gas - 24/08/2018

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

Marlim Leste tem contrato renovado até 2052
A diretoria da ANP aprovou nesta quinta-feira a prorrogação do contrato de concessão do campo de Marlim
Leste, operado pela Petrobras em águas profundas da Bacia de Campos, até 2052. Área da Rodada Zero da
agência, o campo tinha contrato até 2025.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 23/08/2018

Eventos

As licitações de Mero em andamento
Fonte: Brasil Energia - 23/08/2018

Dólar em alta elimina efeito de subsídio, e preço do diesel deve subir em setembro
Fonte: Valor Econômico - 24/08/2018

Arrecadação cresce 12,8% em julho e é a maior para o mês desde 2011

Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Fonte: Folha de São Paulo - 24/08/2018

Rio Othon Palace | 13 de Set

GNL tem oferta mundial crescente, mas Brasil não consegue aproveitar tendência
Fonte: Brasil Energia - 23/08/2018

Termelétricas impulsionam GNL
Fonte: Brasil Energia - 23/08/2018

Ubuntu prepara campanha na Bacia Potiguar
Fonte: Brasil Energia - 23/08/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

18/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

23/07/2018 a 21/08/2018

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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