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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/08)| 0,83%

Detalhamento do pagamento de subvenção ao diesel

Petrobras ON (24/08)| 0,57%

Na primeira fase (30/05 a 07/06), habilitaram-se, ao todo, sete empresas. Duas já tiveram o pedido
analisado e estão sendo adotados procedimentos para a decisão final. A última empresa excluiu o seu
pedido de subvenção.

Petrobras PN (24/08)| 1,95%
Câmbio (24/08)|

Fonte: ANP - 24/08/2017

R$/US$| 4,0854
R$/€| 4,7493

Márcio Félix pode deixar o MME para assumir distribuidora de gás do Espírito Santo

Petróleo|

O governador o Espírito Santo, Paulo Hartung, convidou o secretário-executivo do Ministério de Minas e
Energia (MME), Márcio Félix, para assumir a presidência da distribuidora estadual de gás natural, sociedade
que está sendo criada pelo estado do Espírito Santo e a BR Distribuidora. A previsão é que o projeto de lei
criando a empresa seja enviado pelo governo Hartung para a Assembleia Legislativa do estado (Ales) na
próxima terça-feira (28/8).

WTI US$/Barril (24/08)| 68,72
Brent US$/Barril (24/08)| 75,82
Gás Natural (24/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,920

Fonte: epbr - 27/08/2018

Cursos Firjan SENAI

Chega ao estaleiro a plataforma Norbe VI para serviços de manutenção
A Enseada acaba de receber a unidade de perfuração SS Norbe VI, de propriedade da empresa Ocyan,
braço de óleo e gás do Grupo Odebrecht. A previsão é que a plataforma permaneça no estaleiro para
realização de manutenções de rotina. A unidade encontra-se disponível para novos contratos após um
período de sete anos operando para a Petrobras.
Fonte: TN Petróleo– 24/08/2018

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Cessão de direitos do campo de Baúna, na Bacia de Santos: Início da fase vinculante
Nesta etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com
instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de
due diligence e para o envio das propostas vinculantes.
Fonte: Agência Petrobras - 27/08/2018

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

Investidores em energia renovável viabilizam novas usinas com contratos privados
Eventos

Empresas de energia têm conseguido viabilizar usinas eólicas e solares no Brasil por meio de contratos
privados de longo prazo para a venda da produção futura dos projetos, uma alternativa que para alguns já
se mostra mais atrativa que os tradicionais leilões realizados pelo governo para novos empreendimentos de
geração, disseram especialistas e investidores à Reuters.
Fonte: TN Petróleo - 24/08/2018

Leilão do excedente da cessão onerosa pode sair depois da eleição, diz ANP
Fonte: Valor Econômico - 27/08/2018

Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Produtoras do pré-sal despontam como fornecedoras de gás

Rio Othon Palace | 13 de Set

Fonte: Valor Econômico - 27/08/2018

ANP interdita Refinaria de Paulínia (Replan)
Fonte: ANP - 24/08/2018

Novas sondas de Mero têm prazo estendido
Fonte: Brasil Energia - 24/08/2018

Dome mira módulos de FPSOs
Fonte: Brasil Energia - 24/08/2018

Noruega busca ampliar presença no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/08/2018

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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