22 de agosto de 2018 | Ano VI | Nº 159

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/08)| 1,50%

Firjan na Marintec 2018: perspectivas para a Indústria Naval

Petrobras ON (21/08)| 1,67%

A movimentação no estande da Firjan na 15ª edição da Marintec South America 2018, no Centro de
Convenções SulAmérica, no Centro do Rio, refletiu o otimismo com a retomada do mercado de Petróleo e
Gás (P&G). Realizado entre 14 e 16/08, o evento reuniu armadores, estaleiros, fabricantes e fornecedores
nacionais e internacionais.

Petrobras PN (21/08)| 3,49%
Câmbio (21/08)|
R$/US$| 3,9873

Fonte: Firjan - 21/08/2018

R$/€| 4,5997
Petróleo|

Leilão da cessão onerosa pode ficar para 2020 se não ocorrer em 2018, diz MME

WTI US$/Barril (21/08)| 65,84

O leilão do excedente de petróleo do pré-sal na área conhecida como cessão onerosa pode ficar para 2020,
caso não seja possível a superação de alguns entraves para a realização do certame ainda em 2018, disse o
secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Félix.

Brent US$/Barril (21/08)| 72,63
Gás Natural (21/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Guia Oil & Gas - 22/08/2018

Cursos Firjan SENAI

MPs do subsídio do diesel precisam ser aprovadas em uma semana na Câmara e no
Senado para não caducarem
O governo terá apenas uma semana na Câmara e outra no Senado para aprovar as Medidas Provisórias
838/18 e 839/18, que garantem a subvenção ao diesel, e evitar que as propostas caduquem.
Fonte: epbr - 21/08/2018
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 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

62º Leilão de Biodiesel da ANP negocia 993,6 milhões de litros

 Simulação de Operações FPSO

No 62º Leilão de Biodiesel da ANP, foram arrematados 993,6 milhões de litros de biodiesel (volume
obrigatório e voluntário). Destes, 992,6 milhões de litros foram para mistura obrigatória, sendo 98% deste
volume oriundo de produtores detentores do selo Combustível Social.
Fonte: ANP - 21/08/2018

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

Royalties do petróleo puxam arrecadação
Fonte: Valor Econômico - 22/08/2018

Eventos

Replan segue parada
Fonte: Valor Econômico - 22/08/2018

Sísmica de Búzios sob risco de novo adiamento
Fonte: Brasil Energia - 21/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Mais tempo para subsea de Mero

Rio Othon Palace | 13 de Set

Fonte: Brasil Energia - 21/08/2018

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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