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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (17/08)| 1,03%

Bonificação de conteúdo local terá consulta pública

Petrobras ON (17/08)| 1,60%

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está trabalhando para aprovar até o final de 2018 a proposta de
bonificação de créditos para conteúdo local no Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da
Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás
Natural). A proposta deve ser levada a uma consulta pública para ouvir a sociedade antes de sua votação.

Petrobras PN (17/08)| 2,59%
Câmbio (17/08)|
R$/US$| 3,9389

Fonte: E&P Brasil - 20/08/2018

R$/€| 4,4943
Petróleo|

"Indústria 4.0 no Brasil: Oportunidades, Perspectivas e Desafios" na Firjan

WTI US$/Barril (17/08)| 65,91

Aprofundar o debate sobre o tema Indústria 4.0 no contexto empresarial e das instituições de fomento é o
objetivo do debate "Indústria 4.0 no Brasil: oportunidades, perspectivas e desafios" que a Firjan e a FINEP
promovem nesta terça-feira (21/8), a partir das 13h30, no Centro do Rio. O evento reunirá empresas,
startups, estudantes e instituições para a troca de experiências e análise de tendências em gestão,
tecnologias e pessoas no caminho para a Indústria 4.0.

Brent US$/Barril (17/08)| 71,83
Gás Natural (17/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 17/08/2018

2,950

Cursos Firjan SENAI
PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

Oferta de Troca (Exchange Offer) de títulos privados por títulos registrados
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 27 de setembro de 2017, informa que sua
subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) iniciou a oferta de troca de títulos privados por
títulos registrados na Securities and Exchange Commission (“SEC”) - “Oferta de Troca”, conforme previsto
no prospecto da oferta dos títulos originais.
Fonte: Agência Petrobras - 20/08/2018

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

Ocorrência na Replan (SP)
A Petrobras informa a ocorrência de um incêndio na madrugada de hoje (20/8), na Refinaria de Paulínia
(Replan), em SP. Não houve feridos e o incêndio já foi debelado. Equipes da Petrobras e do Corpo de
Bombeiros continuam no local realizando o rescaldo. A produção foi preventivamente paralisada e uma
comissão será instaurada para avaliar as causas da ocorrência.

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

Fonte: Agência Petrobras - 20/08/2018

Eventos

Karine Fragoso assume direção da Onip
Fonte: Brasil Energia - 17/08/2018

Conteúdo Local: atualizada lista de pedidos de aditamento
Fonte: ANP - 17/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

ANP debate a metodologia de cálculo do preço de referência para a subvenção ao
diesel

Rio Othon Palace | 13 de Set

Fonte: ANP - 17/08/2018

Schneider vê espaço no país para crescer na Indústria 4.0
Fonte: Valor Econômico - 20/05/2018

Ameaça de tarifa preocupa setor de GNL
Fonte: Valor Econômico - 20/08/2018

PNG novo terá estratégia para petroquímica
Fonte: Brasil Energia - 17/08/2018

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

3/10/2018

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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