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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (10/09)| 0,03%

Conselho de Petróleo & Gás da Firjan debate agenda promissora do mercado
O Conselho Empresarial de Petróleo e Gás (P&G) da Firjan debateu os pontos para uma agenda mais
promissora para o mercado no estado do Rio, neste momento de retomada dos investimentos. Entre as
principais necessidades, dois temas ganharam destaque: criar condições para ampliar e fortalecer o
mercado de gás natural no Rio de Janeiro, que tem aqui o seu hub natural; e estimular a estruturação de
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) como ferramenta para ganhos de produtividade
nas empresas.

Petrobras ON (10/09)| 1,28%
Petrobras PN (10/09)| 1,42%
Câmbio (10/09)|
R$/US$| 4,1007
R$/€| 4,7589

Fonte: Firjan - 10/09/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (10/09)| 67,54

Bacia de Campos tem mais nove blocos na oferta permanente de áreas

Brent US$/Barril (10/09)| 77,37

A ANP atualizou na segunda-feira (10/09) a oferta permanente de áreas de exploração, com a inclusão de
nove blocos na Bacia de Campos, nas margens do polígono do pré-sal, além de um bloco em terra na Bacia
do Recôncavo. Com a atualização, a oferta permanente chega a 158 áreas de exploração em oito bacias.
Fonte: epbr - 10/09/2018

Gás Natural (10/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,800

Cursos Firjan SENAI

ANP começa a assinar contratos de concessão da 15ª rodada

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) começa a assinar nesta terça-feira (11/09) os primeiros contratos de
concessão de áreas arrematadas na 15ª rodada de licitações, realizada em março. O leilão terminou com
bônus acumulado de R$ 8,015 bilhões, 90% concentrados nos blocos contratados em águas profundas da
Bacia de Campos. Foram arrematados 22 dos 47 offshore ofertados, com ágio de 621,91%.
Fonte: epbr - 10/09/2018

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

MME prorroga prazo para habilitação em leilões de energia
O Ministério de Minas e Energia (MME) prorrogou o prazo de entrega dos documentos de empreendedores
que desejam participar dos leilões de geração de energia A-1 e A-2, previstos para dezembro deste ano.
Com o novo prazo, os interessados terão até as 12h do dia 14 de setembro para entregar a documentação
para a qualificação técnica. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 31 de agosto.

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

Fonte: TN Petróleo - 10/09/2018

Petrobras iniciará perfuração de Peroba no mês de outubro

Eventos

A Petrobras revelou que planeja iniciar as atividades de exploração na área de Peroba no mês de outubro,
nove meses depois da assinatura do contrato de aquisição do ativo. Como se sabe, o bloco foi adquirido
pela estatal durante a 3ª rodada do pré-sal, realizada no ano passado.
Fonte: PetroNotícias - 10/09/2018

BR Distribuidora indicará diretor Operacional da ES Gás
O projeto de lei que será enviado para a Assembleia Legislativa do Espírito pelo governador Paulo Hartung
com a mensagem pedindo autorização para a criação da empresa mista de distribuição de gás natural no
estado, a ES Gás, prevê que a nova empresa terá três diretorias executivas. O governo do estado será
responsável pela indicação do diretor-presidente e a BR Distribuidora, sócia do estado na empresa, o
diretor de Operações.

Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Fonte: epbr - 10/09/2018

Cade sugere que ANP reveja resoluções sobre venda de etanol
Fonte: Valor Econômico - 11/09/2018

Reajuste do diesel pode seguir o da gasolina, com intervalos de até 15 dias
Fonte: O Globo - 10/09/2018

Petrobras estima queda da dívida líquida para US$ 69 bi em 2018
Fonte: Estadão - 10/09/2018
Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

Frota de sondas volta aos anos 1990
Fonte: Brasil Energia - 10/09/2018

ANP muda Desenvolvimento da Produção
Fonte: Brasil Energia - 10/09/2018

Tendências para o Mercado de
Petróleo e Gás - Inovação
19/9 | 9h às 12h

Inscreva-se aqui

Sede FIRJAN - 2º andar | 19 de Set

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANTAQ

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

04/09/2018 a 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.

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.

16/08/2018 a 17/09/2018
ANP

03/10/2018

09/10/2018

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.

31/08/2018 a 02/10/2018
ANP

22/2018

30/10/2018

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.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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