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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/09)| 1,99%

MME publica estudos para elaboração do Plano Nacional de Energia 2050
O Ministério de Minas e Energia (MME) publica estudos de apoio para elaboração do Plano Nacional de
Energia 2050 (PNE 2050). As análises foram realizadas em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) e seguiram recomendações e novas diretrizes da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Energético (SPE) da pasta.

Petrobras ON (18/09)| 3,60%
Petrobras PN (18/09)| 4,38%
Câmbio (18/09)|

Fonte: MME - 18/09/2018

R$/US$| 4,1369
R$/€| 4,8373

Novo poço em Atlanta a partir do próximo ano pode aumentar previsão de produção
do campo

Petróleo|
WTI US$/Barril (18/09)| 69,85
Brent US$/Barril (18/09)| 79,03

A Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) prevê começar em 2019 as atividades de perfuração do
terceiro poço do Sistema de Produção Antecipada (SPA) do campo de Atlanta.

Gás Natural (18/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: PetroNotícias - 18/09/2018

PL destina recursos para que Marinha construa e repare embarcações

2,930

Cursos Firjan SENAI

A Câmara analisa o Projeto de Lei 10834/18, do Poder Executivo, que pretende modificar a distribuição do
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e do Fundo da Marinha Mercante (FMM)
a fim de destinar recursos ao Fundo Naval, principalmente para a renovação de material flutuante da
Marinha.

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: Portal Naval - 18/09/2018

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

ANP aprova R$877 milhões para subvenção ao diesel a três empresas

 Simulação de Operações FPSO

Fonte: Valor Econômico - 19/09/2018

 Controle de lastro

Equinor estreia perfuração na partilha

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Brasil Energia - 19/09/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Aker vence contrato de manutenção da UO-BC

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia - 18/09/2018
EVENTOS

Petrobras mantém inalterado preço da gasolina



Em breve

Fonte: Valor Econômico - 19/09/2018

Cinco proposições para O&G em 2022
Fonte: Brasil Energia - 18/09/2018

Petrobras contrata operação de sondas terrestres
Fonte: Brasil Energia - 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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