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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/08)| 0,59%

Quatro inscritas na oferta permanente

Petrobras ON (28/08)| 0,98%

A Comissão Especial de Licitação (CEL) aprovou na terça-feira (28/8) a inscrição das empresas Guindastes
Brasil, Petroborn Óleo e Gás, Phoenix Empreendimentos e Repsol na oferta permanente de áreas. As
empresas podem agora apresentar a qualquer tempo a declaração dos setores de interesse, acompanhada
de garantia de oferta.

Petrobras PN (28/08)| 1,92%
Câmbio (28/08)|
R$/US$| 4,1192

Fonte: epbr - 28/08/2017

R$/€| 4,8277

Porto do Açu terá base de helicópteros para atender plataformas da Bacia de Campos
e Espírito Santo

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/08)| 68,53
Brent US$/Barril (28/08)| 75,95

O Porto do Açu vai ter uma base de helicópteros com uma área total de 210 mil m² e destinado
especificamente para o uso de helicópteros que atenderão às plataformas offshore na região, incluindo as
bacias de Campos e Espírito Santo, o Heliporto contará com 20 posições para o estacionamento de
aeronaves.

Gás Natural (28/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: PetroNotícias - 28/08/2018

2,850

Cursos Firjan SENAI

Gasolina da Petrobras se aproxima de recorde da era de reajustes diários

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

O preço médio da gasolina praticado pela Petrobras nas refinarias alcançou o segundo maior nível da era
de reajustes diários, a 2,0829 reais por litro, apenas ligeiramente abaixo do recorde de 2,0867 reais
registrado em maio, durante os protestos dos caminhoneiros.

 Pintura industrial

Fonte: Guia Oil & Gas – 29/08/2018

 Corte e soldagem subaquática

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores

 Simulação de Operações FPSO

Preços do petróleo caem com realização de lucros

 Controle de lastro

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, com operadores realizando lucros após ganhos recentes, mas
a retração foi limitada com o apaziguamento de receios sobre as tensões entre os Estados Unidos e o
México, um dia após acordo comercial entre os dois países.

Fonte: TN Petróleo - 29/08/2018

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

Setor de máquinas e equipamentos tem alta de 10,6% no faturamento em julho

Eventos

Fonte: Guia Oil & Gas - 29/08/2018

Preço do diesel subirá entre R$0,12 e R$0,17
Fonte: O Globo - 29/08/2018

FSRU do Porto do Açu pronta em 2019
Fonte: Brasil Energia - 28/08/2018

Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Setor privado critica modelo de subsídio para o diesel

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Fonte: Valor Econômico - 29/08/2018

Empresas francesas miram Brasil
Fonte: Brasil Energia - 28/08/2018

Frota de AHTSs mais verde e amarela
Fonte: Brasil Energia - 28/08/2018

Fim das encomendas ameaça EAS
Fonte: Brasil Energia - 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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