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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (12/09)| 0,63%

Pré-pagamento de financiamento com o ICBC Leasing
A Petrobras informa que, em 10/09/2018, realizou o pré-pagamento de uma operação de leasing
financeiro da plataforma P- 52, no valor de US$ 750 milhões, contratada em março de 2016 com o ICBC
Leasing (Industrial and Commercial Bank of China Leasing), cujo vencimento original era em março de
2026.

Petrobras ON (12/09)| 2,69%
Petrobras PN (12/09)| 2,43%
Câmbio (12/09)|
R$/US$| 4,1259

Fonte: Agência Petrobras - 12/09/2018

R$/€| 4,7968
Petróleo|

Importações de diesel pelo Brasil caem 42% desde o programa de subsídio
As importações de diesel pelo Brasil caíram 42 por cento desde o início do programa de subsídio ao
combustível, em junho, até o mês passado, ante igual período do ano anterior, mostraram dados oficiais
do governo, em meio a uma série de problemas na implementação da subvenção, como demora no
pagamento.

WTI US$/Barril (12/09)| 70,37
Brent US$/Barril (12/09)| 79,74
Gás Natural (12/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,830

Fonte: TN Petróleo - 13/09/2018

Cursos Firjan SENAI

Produção de petróleo da Opep sobe 420 mil barris por dia em agosto, diz AIE
A produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) avançou em agosto,
mais que compensando a queda ocorrida na oferta do Irã, de acordo com relatório divulgado nesta quintafeira pela Agência Internacional de Energia (AIE). Em seu levantamento mensal, a AIE afirmou que a
produção da Opep subiu 420 mil barris por dia (bpd) em agosto, para uma média de 32,63 milhões de bpd.
Fonte: TN Petróleo - 13/09/2018

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

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

Shell defende criação e regulação do mercado de carbono

 Controle de lastro

A criação de um mecanismo de créditos de carbono pode ser uma solução para o país começar a trabalhar
as metas de acordo de Paris movimentando a economia. A avaliação foi feita pelo presidente da Shell
Brasil, André Araújo, durante o Sustentável 2018, realizado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em São Paulo.

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Fonte: epbr - 13/09/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

Adiamento de leilão leva cessão onerosa à agenda do terceiro presidente
Eventos

Fonte: Valor Econômico - 13/09/2018

Petrobras aumenta preço da gasolina em 1,01% e valor atinge novo recorde
Fonte: O Globo - 13/09/2018

Novo fundo pode receber P&D do setor de energia
Fonte: Valor Econômico - 12/09/2018

DOF fecha campanha com AUV para a Petrobras
Fonte: Brasil Energia - 12/09/2018

QGEP deixa Pernambuco-Paraíba

Sede ABIMAQ - SP| 17 de Set

Fonte: Brasil Energia - 12/09/2018

BW espera renovar acordos com a Petrobras
Fonte: Brasil Energia - 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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