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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (03/09)| 0,63%

Produção do pré-sal cresce 3,3% em julho e corresponde a 55,1% do total do Brasil

Petrobras ON (03/09)| 1,49%

Em julho de 2018, a produção de petróleo e gás do Brasil foi de aproximadamente 3,305 milhões de barris
de óleo equivalente por dia (boe/d). Foram produzidos 2,575 milhões de barris de petróleo por dia (bbl/d),
uma redução de 0,6% na comparação com o mês anterior e de 1,8%, se comparada com julho de 2017. Já a
produção de gás natural totalizou 116 milhões de m³ por dia, um aumento de 0,9% em comparação ao mês
anterior e de 0,8%, se comparada com o mesmo mês de 2017.

Petrobras PN (03/09)| 1,35%
Câmbio (03/09)|
R$/US$| 4,1279

Fonte: ANP - 03/09/2018

R$/€| 4,7970
Petróleo|

TCU fiscaliza infraestrutura de petróleo e gás

WTI US$/Barril (03/09)| 69,80
Brent US$/Barril (03/09)| 78,15

O Tribunal de Contas da União e representantes dos ministério de Minas e Energia, Fazenda e da Petrobras
se reúnem nesta terça-feira para discutir a fiscalização da infraestrutura de petróleo e gás no país. O
encontro será comandando pela secretária de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural do
TCU, Gabriela da Costa Silva, e contará com a participação da secretária-executiva do Ministério da
Fazenda, Ana Paula Vescovi.

Gás Natural (03/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,920

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 04/09/2018

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

ANP divulga cronograma de chamada pública para contratação da capacidade de
transporte no Gasbol

 Pintura industrial

A ANP está divulgando o cronograma para preparação e realização da Chamada Pública para contratação
da capacidade de transporte no Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol).

 Suporte à vida - mergulhadores

 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática

Fonte: ANP - 03/09/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

Açu Petróleo conclui 50º operação ship-to-ship no Porto do Açu

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

A Açu Petróleo concluiu, na semana passada a operação de transbordo de petróleo (ship-to-ship) no seu
terminal no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O número representa um marco para a empresa, que
começou a operar em agosto de 2016. Cada operação movimenta, em média, 1 milhão de barris.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Fonte: Portos e Navios - 03/09/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Programa de Subvenção - Novos preços de comercialização do diesel
Eventos

Em virtude da elevação dos preços do diesel no mercado internacional e da desvalorização do câmbio, a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou novos Preços de Referência
para o 2° período da 3ª fase do Programa de Subvenção Econômica do Diesel (31/08/18 a 29/09/18).
Fonte: Guia Oil & Gas - 04/09/2018

FPSO Cidade de Maricá segue liderando a produção. Veja o Top 10 das plataformas no
Brasil
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Fonte: epbr - 03/09/2018

Petrobras prevê investir US$35 bi em 13 novas plataformas no pré-sal

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Fonte: Valor Econômico - 03/08/2018

Negociação de parceria entre Petrobras e CNPC no Comperj está em fase final
Fonte: Valor Econômico - 04/08/2018

Importador independente se afasta, e Petrobras amplia domínio do diesel
Fonte: Valor Econômico - 04/08/2018

Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

02/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

06/08/2018 a 06/09/2018

-

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

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

02/10/2018

Obter 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.

04/09/2018 a 03/10/2018
ANTAQ

03/10/2018

20/09/2018

11/2018
Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que dispõe sobre a
Padronização das Demonstrações Contábeis dos Arrendatários.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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