18 de setembro de 2018 | Ano VI | Nº 176

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (17/09)| 1,80%

Petrobras Distribuidora anuncia novo diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

Petrobras ON (17/09)| 2,14%

O Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora aprovou na última sexta-feira, 14/09, a escolha de
José Roberto Lettiere para o cargo de diretor executivo Financeiro e de Relações com Investidores da BR,
a partir do dia 20 de setembro.

Petrobras PN (17/09)| 3,25%
Câmbio (17/09)|
R$/US$| 4,1695

Fonte: Agência Petrobras - 17/09/2018

R$/€| 4,8733
Petróleo|

Retomada do setor de óleo e gás favorece movimentação de cargas no aeroporto
RIOgaleão

WTI US$/Barril (17/09)| 68,91
Brent US$/Barril (17/09)| 78,05

O aeroporto RIOgaleão, no Rio de Janeiro, registrou crescimento de 10% no valor de cargas recebidas e de
5% no peso total nos primeiros sete meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O
aumento se deve especialmente ao novo momento do setor de óleo e gás brasileiro, que começa a dar
sinais de recuperação.

Gás Natural (17/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,810

Cursos Firjan SENAI

Fonte: PetroNotícias - 17/09/2018

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

Petrobras licencia quatro novos poços em águas rasas na Bahia

 Pintura industrial

A Petrobras iniciou o licenciamento no Ibama de quatro novos poços de produção para o campo de Manati,
em águas rasas da Bacia de Camamu, no litoral da Bahia. Batizado como projeto “BA3340 –
Complementação da malha de drenagem do Campo de Manati”, a estratégia pretende aumentar a
produção do campo de Manati em 1,4 milhão de m³ de gás natural por dia.

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: epbr - 18/09/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

Mudança de regras trouxe ExxonMobil de volta ao Brasil

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Valor Econômico - 18/09/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Parceria para abrigar empresas em Macaé

 Básico de Mergulho

Fonte: Brasil Energia - 17/09/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Oferta de gás nacional tem segundo maior patamar do ano em junho

EVENTOS

Fonte: Brasil Energia - 17/09/2018



Em breve

Petrobrás vê salto na produção de petróleo em 2019 e corte de US$10 bi na dívida
Fonte: Estadão - 17/09/2018

Companhias aéreas questionam alta no preço do querosene de aviação
Fonte: Folha de São Paulo - 18/09/2018

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.

14/09/2018 a 21/09/2018
MME

21/09/2018

57/2018
Projeto de Resolução do CNPE que estabelecerá o cronograma da evolução do percentual de adição obrigatória de
biodiesel ao óleo diesel.

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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