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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (27/08)| 2,19%

Petrobras inicia nova fase na venda de participação nos campos de Tartaruga Verde e
Baúna

Petrobras ON (27/08)| 1,71%

A Petrobras anunciou na segunda-feira (27) uma nova etapa na venda de sua participação de 100% no
campo de Baúna, em águas rasas na Bacia de Santos, e também de uma fatia de 50% em Tartaruga Verde,
em águas profundas na Bacia de Campos. A estatal deu início à fase vinculante na alienação destes dois
ativos. Além disso, a petroleira também declarou que a venda de 50% do Módulo III do campo de Espadarte
também entrou na etapa vinculante.

Petrobras PN (27/08)| 2,24%
Câmbio (27/08)|
R$/US$| 4,0687
R$/€| 4,7510

Fonte: PetroNotícias - 27/08/2017

Petróleo|
WTI US$/Barril (27/08)| 68,87

ANP divulga metodologia de cálculo do preço de referência do óleo diesel

Brent US$/Barril (27/08)| 76,21
Gás Natural (27/08)|

A ANP publica dia 28/08, no Diário Oficial da União (DOU), resolução que estabelece a metodologia de
cálculo do preço de referência (PR) para a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo
diesel que estará vigente a partir de 31/08/2018. Essa metodologia de cálculo do preço de referência
valerá até o fim do programa de subvenção.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,880

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 27/08/2018

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

ANP vai encerrar concessões de campos improdutivos da Petrobras

 Pintura industrial

A Petrobras pode ter de devolver 16 campos nas bacias de Campos, Sergipe e Espírito Santo, por
descumprimento de uma determinação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), editada em
2016, que obriga petroleiras a devolver projetos que não estão produzindo por 12 meses ou mais.
Fonte: epbr – 28/08/2018

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

Petróleo do pré-sal já é competitivo com o óleo de xisto dos EUA, diz BP
O petróleo do pré-sal brasileiro já pode ser considerado um produto de "baixo custo" da indústria
petrolífera global e capaz de competir de igual para igual com "shale oil" e "shale gas", a produção não
convencional dos Estados Unidos, disse no último dia, 22/08, o presidente da BP no Brasil, Adriano Bastos.

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

Fonte: Guia Oil & Gas - 28/08/2018

Equinor quer interligar campos de petróleo e eólica offshore

Eventos

A Equinor está estudando investimento da ordem de US$ 600 milhões para interligar os campos de Gullfaks
e Snorre a um parque eólico offshore que seria responsável por 35% da demanda de energia de cinco
plataformas instaladas nas duas áreas. O projeto tem como meta a redução de mais de 200 mil toneladas/
ano, o equivalente a emissão de 100 mil carros.
Fonte: epbr - 28/08/2018

Leilão da PPSA terá presença de 4 empresas

Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Fonte: Valor Econômico - 28/08/2018

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Ibovespa sobe 2,2% e encosta nos 78 mil pontos com exterior positivo
Fonte: Valor Econômico - 28/08/2018

Alta do dólar pressiona preço do diesel e compromete os efeitos do subsídio
Fonte: Folha de São Paulo - 24/08/2018

Espírito Santo: Interesse crescente
Fonte: Brasil Energia - 27/08/2018

Sobe em 4,4% o movimento de cargas no Porto de Santos em 2018
Fonte: Portos e Navios - 28/08/2018
Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

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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