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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (31/08)| 0,36%

Assembleia Geral Extraordinária: edital de convocação

Petrobras ON (31/08)| 1,85%

O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras convoca os acionistas da Companhia
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 04 de outubro de 2018, às 15:00 horas, no
auditório do Edifício-Sede, na Avenida República do Chile 65, 1º andar, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a
fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

Petrobras PN (31/08)| 2,45%
Câmbio (31/08)|
R$/US$| 4,1353

Fonte: Agência Petrobras - 03/09/2018

R$/€| 4,7961

Bacia de Campos volta a impedir o crescimento da produção nacional de petróleo em
julho

Petróleo|
WTI US$/Barril (31/08)| 69,80
Brent US$/Barril (31/08)| 77,64

A Bacia de Santos chegou perto de bater um novo recorde em julho, com 1.298.413 barris/dia de petróleo,
perto da marca atingida em maio, de 1.298.926 barris/dia. Mais uma vez, contudo, os bons resultados de
Santos não foram suficientes para compensar perdas em outras bacias, em especial na de Campos.

Gás Natural (31/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,920

Fonte: epbr - 03/09/2018

Cursos Firjan SENAI

ANP força desinvestimento da Petrobras
PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

A Petrobas tem até 31 de janeiro de 2019 para comunicar à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a venda
dos campos de Piranema Sul e Dorado, no offshore da Bacia de Sergipe-Alagoas, e Maromba, na Bacia de
Campos, ou perderá as concessões pela falta de produção. A agência começou a colocar em prática a
resolução nº 2 do CNPE assinada pelo então ministro Eduardo Braga, senador pelo MDB do Amazonas, parte
de uma tentativa do governo da ex-presidente Dilma Rousseff de destravar investimentos no setor de
petróleo.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Fonte: epbr - 31/08/2018

 Controle de lastro

Leilão de petróleo da União na B3 arrecada R$ 3,2 bilhões

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

O leilão dos contratos de compra e venda da produção futura de petróleo da União na área do Pré-Sal
conduzido pela B3 permitiu a negociação da produção futura de óleo e alcançou 12 milhões de barris. A
Petrobras arrematou os lotes de Mero e Sapinhoá, onde a empresa já opera, e o campo de Lula foi
arrematado pela Total E&P. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, acompanhou o leilão na B3.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: MME - 31/08/2018

Eventos

Conteúdo Local: ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento
Ao todo, foram recebidos pedidos para 280 contratos (dos cerca de 300 possíveis), relativos a 345 blocos/
campos. Havia a expectativa de que nem todos os contratos fossem aditados em razão de as regras
aplicadas da 1ª à 4ª Rodada serem consideradas mais atrativas do que as previstas na Resolução.
Fonte: ANP - 31/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Bolívia diz ter gás suficiente para Brasil e Argentina pelos próximos 17 anos
Fonte: Brasil Energia - 31/08/2018

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Dólar alto faz Petrobras aumentar o diesel em 13%
Fonte: Brasil Energia - 31/08/2018

Abcam diz que 'fará o possível' para evitar paralisação de caminhoneiros
Fonte: Folha de São Paulo - 31/08/2018

Petrochina aposta em retomada das importações de combustível
Fonte: Valor Econômico - 03/09/2018

Setor acompanha regulação de gás
Fonte: Valor Econômico - 03/09/2018
Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

Oportunidade da hibernação de sondas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/09/2018

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.

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

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.

31/08/2018
ANP

22/2018

03/10/2018

02/10/2018

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval do Sistema FIRJAN e enviado diariamente para
associados e parceiros. Respeitamos sua privacidade, se não deseja Obter
mais receber
nossos e-mails,
Clique aqui para cancelar.
subsídios
e informações
adicionais sobre a minuta de Resolução

que dispõe sobre desconsideração de infração
de reincidência, mediante o pagamento integral da multa imposta e o cumprimento dos requisitos que estabelece.
Dessa maneira, esta Agência pretende dar publicidade, transparência e legitimidade às suas ações.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas

