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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/08)| 1,18%

Veja os setores que serão licitados na 17ª e 18ª rodadas da ANP

Petrobras ON (29/08)| 4,38%

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo ministro de Minas e Energia, Moreira
Franco, publicou nesta quinta-feira a resolução que autoriza a Agência Nacional do Petróleo (ANP) a
realizar a 17ª e a 18ª rodadas de licitações de blocos exploratórios para petróleo e gás. O leilões são
previstos para 2020 e 2021.

Petrobras PN (29/08)| 5,18%
Câmbio (29/08)|
R$/US$| 4,1353

Fonte: epbr - 30/08/2017

R$/€| 4,8383

ANP aprova inscrição das primeiras empresas na 5ª Rodada de Partilha

Petróleo|
WTI US$/Barril (29/08)| 69,51

A Comissão Especial de Licitação (CEL) aprovou, em reunião na quarta-feira (29/8), as inscrições das seis
primeiras empresas para a 5ª Rodada de Partilha da Produção. Ao todo, a Agência recebeu manifestações
de interesse de 12 empresas, cujas solicitações serão analisadas nas próximas reuniões da CEL.

Brent US$/Barril (29/08)| 77,14
Gás Natural (9/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ANP - 29/08/2018

Petrobras retoma atividade na Replan e prevê 50% da produção em uma semana

2,860

Cursos Firjan SENAI

A Petrobras iniciou na quarta-feira a retomada das atividades em sua maior refinaria, a Replan, em
Paulínia (SP), que chegou a ser interditada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) após uma explosão na semana passada, informou a companhia em comunicado.

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: Guia Oil & Gas – 30/08/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

Rio perde 30 mil postos de trabalho em 4 anos

 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Valor Econômico - 30/08/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

Fabricantes de equipamentos subsea mostram otimismo com possibilidade de
bonificação

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Básico de Mergulho

Fonte: Valor Econômico - 30/08/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fundo da Marinha mercante tem R$ 3,8 bi para 2018 e espera projetos de estaleiros
Eventos

Fonte: Valor Econômico - 30/08/2018

Novas regras de descomissionamento em dezembro
Fonte: Brasil Energia - 29/08/2018

Leilões da ANP e cabotagem abrem mais oportunidades
Fonte: Valor Econômico - 30/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Conteúdo local pode estimular demanda
Fonte: Valor Econômico - 30/08/2018

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Equinor programa US$ 15 bi no Brasil até 2030
Fonte: Brasil Energia - 29/08/2018

Bid para descomissionar Cação a caminho
Fonte: Brasil Energia - 29/08/2018

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.

30/08/2018 a 03/09/2018
MME

-

55/2018
Proposta de Portaria de Sistemática para os Leilões de Energia Existente de 2018

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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