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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/09)| 2,33%

Novos contratos de concessão serão assinados em novembro
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) deve assinar em novembro os 12 contratos de concessão
remanescentes da 15ª rodada de licitações, realizada em março. Ontem, a agência assinou 10 contratos de
concessão com Petrobras, ExxonMobil, Shell, Equinor e QPI.

Petrobras ON (11/09)| 2,79%
Petrobras PN (11/09)| 3,95%
Câmbio (11/09)|

Fonte: epbr - 12/09/2018

R$/US$| 4,1641

CNPE propõe inclusão de áreas na oferta permanente e a realização de TPC pela ANP
para destravar o mercado de gás
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em reunião extraordinária realizada na terça (11/09),
deliberou sobre proposta de resolução do Conselho para recomendar ao MME o envio prévio das minutas do
edital e do contrato da rodada de licitações sob o regime de partilha de produção para os volumes
excedentes aos já contratados sob regime de Cessão Onerosa, além da minuta de aditivo ao referido
contrato, para análise prévia do Tribunal de Contas da União (TCU).

R$/€| 4,8274
Petróleo|
WTI US$/Barril (11/09)| 69,25
Brent US$/Barril (11/09)| 79,06
Gás Natural (11/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,830

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 11/09/2018

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

Mudanças na ANP
Marcelo Castilho foi nomeado na terça-feira (11/09) o novo superintendente de Desenvolvimento da
Produção da ANP, substituindo Guilherme Papaterra, exonerado do cargo. Castilho deixa a
superintendência de Promoção de Licitações, responsável pelos leilões de petróleo e gás, pouco mais de 15
dias antes da 5ª rodada do pré-sal. Ele será substituído por Heloísa Borges, que era superintendente
adjunta da área.
Fonte: epbr - 11/09/2018

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

ANP divulga dados mensais de desempenho de segurança operacional em E&P

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

A ANP está divulgando dados de acompanhamento mensal de incidentes em E&P. Estão disponíveis na
página de Indicadores de desempenho mensais, na área de Segurança Operacional, os dados de janeiro a
agosto de 2018.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: ANP - 11/09/2018

Governo da Bahia cria força tarefa para reaquecer indústria naval do estado

Eventos

O governo do Estado criou uma força tarefa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE),
para viabilizar o reaquecimento do setor da Indústria Naval na Bahia. O foco é a retomada de operação do
estaleiro Enseada, instalado e licenciado em Maragojipe, no Recôncavo baiano.
Fonte: Portal Naval - 11/09/2018

Leilão do excedente fica para 2019
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Fonte: Brasil Energia - 11/09/2018

Regulação da infraestrutura de gás em pauta

Rio Othon Palace - RJ | 13 de Set

Fonte: Brasil Energia - 11/09/2018

Leilões de térmicas a gás podem trazer economia de R$ 5 bi ao ano
Fonte: Brasil Energia - 11/09/2018

Petrobras entra em nova fase de exploração
Fonte: Valor Econômico - 12/09/2018

ANP propõe mercado mais flexível para gás
Fonte: Valor Econômico - 12/09/2018

BNDES mapeia R$ 1 tri em planos de investimento até 2021

Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

Fonte: Valor Econômico - 12/09/2018

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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