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Notícias em Destaque

INDICADORES
IBOVESPA (07/08)| 0,87%

ANP fará estudo para identificar medidas para incentivar retomada nas bacias
maduras e para reduzir a concentração no mercado de gás

PETROBRAS ON (07/08)| 0,39%
PETROBRAS PN (07/08)| 1,57%

A Diretoria da ANP aprovou nesta terça-feira (07/08) a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de
identificar medidas que possibilitem que seja alcançado o nível de investimentos necessário para mitigar a
situação atual de queda da produção e de atividade nas bacias terrestres e em águas rasas no Brasil.

CÂMBIO (07/08)|
R$/US$| 3,7118
R$/€| 4,3053

Fonte: ANP - 08/08/2018

PETRÓLEO|

Cessão onerosa e distribuidoras fora da pauta do Senado nesta semana

WTI US$/Barril (07/08)| 69,17
BRENT US$/Barril (07/08)| 74,65

A reunião de líderes do Senado na tarde desta terça-feira, 7, definiu que os projetos da venda da cessão
onerosa (PLC 78/18) e de cinco distribuidoras da Eletrobras (PLC 77/18) estarão fora da pauta de votações
da Casa nesta semana. No encontro, promovido pelo presidente Eunício Oliveira, ficou acertado que a
agenda do Senado contará nesta terça e quarta apenas com “votações simbólicas”, como definiu a
assessoria de um senador.

GÁS NATURAL (07/08)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,900

CURSOS SENAI RIO

Fonte: E&P Brasil - 07/08/2018

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro

CNPE aprova inclusão de blocos das rodadas zero a seis na oferta permanente da ANP

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) autorizou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) a licitar sob o regime de concessão, no sistema de oferta permanente da Agência, as
áreas objeto das rodadas zero a seis que não foram arrematadas, bem como os campos e blocos dessas
rodadas que tenham sido devolvidos à União.

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Simulação de Operações FPSO

Fonte: MME - 07/08/2018

 Controle de lastro

Petrobras ingressa na nova fase de programa de desconto ao diesel

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

A Petrobras vai aderir à terceira fase de Programa de subvenção econômica à comercialização de óleo
diesel, instituído pelo governo federal após os protestos dos caminhoneiros, que aconteceram em maio. A
decisão da estatal foi tomada ontem pelo Conselho de Administração, após deliberação da Diretoria
Executiva.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 07/08/2018

EVENTOS


Setor naval para de demitir, aponta pesquisa

Em breve

Depois de perder mais de 50 mil vagas de trabalho nos últimos quatro anos, a indústria naval deve seguir
sem demissões significativas até o final de 2018. É o que revela a pesquisa "Perspectivas e Negócios da
Indústria Naval Brasileira", iniciativa do portfólio de Infraestrutura da UBM Brazil, uma das maiores
promotoras de eventos B2B do mundo, que mapeou as perspectivas de trabalho e negócios do setor com
base nos profissionais e empresários que visitaram, entre 2015 a 2017, a Marintec South America, principal
feira do setor naval e offshore realizada no Brasil.
Fonte: Portal Naval - 07/08/2018

Relator da MP do diesel negocia recursos para prorrogar o subsídio até o início de 2019
Fonte: Estadão - 07/08/2018

Redução de royalties na pauta da ANP
Fonte: Brasil Energia - 07/08/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

ENTE

ANP

NÚMERO

PERÍODO DA CONSULTA

DATA DA AUDIÊNCIA

05/07/2018 a 03/08/2018

23/08/2018

16/2018
OBTER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O NOVO PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS - PMQC.

23/07/2018 a 21/08/2018
ANP

18/2018

OBTER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O TRATAMENTO DIFERENCIADO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA ANP. DESSA MANEIRA, ESTA AGÊNCIA
PRETENDE DAR PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E LEGITIMIDADE ÀS SUAS AÇÕES.

06/08/2018 a 06/09/2018
ANP

02/2018

03/09/2018

-

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