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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (04/09)| 1,94%

Petrogal, Petronas, Repsol e QGEP fora do 5º leilão do pré-sal

Petrobras ON (04/09)| 1,06%

Quatro petroleiras habilitadas na 4ª rodada de licitações do pré-sal, realizada pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP) em junho, não manifestaram interesse em participar do 5º leilão do pré-sal, previsto para o
próximo dia 28 e que é uma continuidade do leilão anterior. Petrogal, Petronas, Repsol e QGEP não fazem
parte da lista final de empresas inscritas pela Comissão Especial de Licitação do leilão divulgada nesta
terça-feira pela ANP.

Petrobras PN (04/09)| 1,84%
Câmbio (04/09)|
R$/US$| 4,1652

Fonte: epbr - 05/09/2018

R$/€| 4,8178
Petróleo|

Ibama libera mais poços da Equinor no pré-sal da Bacia de Santos

WTI US$/Barril (04/09)| 69,87
Brent US$/Barril (04/09)| 78,17

O Ibama retificou a licença de perfuração emitida para a Equinor perfurar poços exploratórios no projeto
de Carcará, no bloco BM-S-8, no pré-sal da Bacia de Santos, e ampliou a licença para a perfuração de até
cinco poços exploratórios e um teste de formação na área de Norte de Carcará, arrematada pela petroleira
no 2º leilão do pré-sal, realizado em outubro do ano passado.

Gás Natural (04/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 05/09/2018

2,820

Cursos Firjan SENAI

MP que concede subsídio para reduzir preço do diesel foi aprovada

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (4), por meio de acordo, a Medida Provisória
(MP) 838/18 que concede subsídio na comercialização do óleo diesel de até R$ 0,30 por litro. Ao todo,
serão destinados R$ 9,5 bilhões para garantir o desconto total de R$ 0,46 no litro do combustível para
cobrir parte dos custos das distribuidoras. O texto aprovado, que garante subsídio até 31 de dezembro de
2018, segue para apreciação do Senado.

 Pintura industrial

Fonte: TN Petróleo - 04/09/2018

 Simulação de Operações FPSO

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

 Controle de lastro

Com 600 mil toneladas Terminal Multicargas do Porto do Açu supera volume
movimentado em todo o ano passado

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

O Terminal Multicargas do Porto do Açu (T-MULT) movimentou 600 mil toneladas nos primeiros 8 meses
deste ano, superando o volume registrado ao longo de todo o ano passado. Em dois anos de operação, já
são 1 milhão e trezentas mil toneladas movimentadas, 55 embarcações recebidas e quase 38 mil carretas
expedidas.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Portos e Navios - 04/09/2018

Eventos

Petrobras tenta vender bens da UFN V
A Petrobras abre nesta quarta-feira novo leilão para tentar vender equipamentos comprados originalmente
para a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V, que seria instalada pela empresa no município de
Uberaba, em Minas Gerais. As obras do projeto seriam tocadas pelo consórcio Toyo-Setal por R$ 2,1
bilhões, mas acabaram interrompidas em 2015. O leilão eletrônico acontecerá entre os dias 17 e 28 deste
mês.
Fonte: epbr - 05/09/2018

Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Ibovespa fecha com forte perda e desce a 74.711 pontos

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Fonte: Valor Econômico - 05/08/2018

Preço médio da gasolina nas refinarias sobe e já supera os R$ 2,20
Fonte: Estadão - 04/08/2018

Produção na Bacia de Campos segue em queda
Fonte: Brasil Energia - 04/09/2018

Transocean compra a Ocean Rig
Fonte: Brasil Energia - 04/09/2018

Porto do Açu aquece competição no apoio aéreo

Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

Fonte: Brasil Energia - 04/09/2018

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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