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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/08)| 1,28%

Petrobras reajustará preço da gasolina nesta terça-feira

Petrobras ON (13/08)| 1,08%

A Petrobras anunciou dia 13 os preços da gasolina a serem praticados em suas refinarias a partir desta terça
-feira (14). O valor do litro do combustível passará para R$ 1,9173, alta de 0,89%. Desde meados de 2017 a
Petrobras faz um ajuste diário dos preços dos combustíveis vendidos em suas refinarias, levando em conta
as cotações internacionais do petróleo e as variações do dólar.

Petrobras PN (13/08)| 2,30%
Câmbio (13/08)|
R$/US$| 3,8988

Fonte: TN Petróleo - 13/08/2018

R$/€| 4,4435
Petróleo|

Arábia Saudita corta produção com Opep prevendo superávit em 2019

WTI US$/Barril (13/08)| 67,20
Brent US$/Barril (10/08)| 72,61

A Opep cortou nesta segunda-feira a sua previsão para a demanda da sua produção de petróleo no ano que
vem, conforme rivais bombearam mais óleo, e disse que a Arábia Saudita, maior exportador do mundo,
tentando evitar o retorno de um excesso de oferta, cortou a sua produção.

Gás Natural (10/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,930

Fonte: TN Petróleo - 13/08/2018

Cursos Firjan SENAI

Portaria institui Grupo de Trabalho para nova política de comercialização de petróleo
e gás

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro
 Pintura industrial

Diretrizes gerais para a nova política de comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos que couberem à União serão discutidas no Grupo de Trabalho (GT) instituído pelo
Ministério de Minas e Energia (MME). Portaria de criação do GT foi publicada na segunda-feira (13) no Diário
Oficial da União (DOU).

 Instalações subaquáticas

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: MME - 13/08/2018

 Simulação de Operações FPSO
 Controle de lastro

Petrobras prevê até 3 mil trabalhando em unidade de gás do Comperj até dezembro

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: O Globo - 14/08/2018

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Retomada ada economia puxa demanda e consumo de gás sobe 23,5% em junho
Fonte: Valor Econômico - 14/08/2018

Eventos

ANP estuda proibir anúncio prévio de reajuste dos combustíveis
Fonte: Folha de São Paulo - 14/08/2018

Petrobras pede LO para Búzios IV
Fonte: Brasil Energia - 14/08/2018
Retomada e Desafios das
Novas Regras de
CONTEÚDO LOCAL

Ibovespa mostra força e sobe em meio à turbulência na Turquia
Fonte: Valor Econômico - 14/08/2018

Rio Othon Palace | 13 de Set

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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