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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (19/09)| 0,19%

Câmara pode ter CPI para investigar cartel de combustíveis
O pedido para criação da CPI, projeto de resolução (PRC) 132/2016, foi protocolado há dois anos e meio
pelo deputado Félix Mendonça Júnior (PDT/BA) e tramita em regime de prioridade na Câmara. Para ser
implementada, a CPI ainda precisará ser aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)
da Casa e no plenário da Câmara. Mas nesse tempo, o PRC já contou com dois relatores na comissão de de
Desenvolvimento Econômico. O primeiro relator, deputado Jorge Côrte Real (PTB/PE) devolveu o PRC sem
emitir parecer.

Petrobras ON (19/09)| 0,56%
Petrobras PN (19/09)| 1,33%
Câmbio (19/09)|
R$/US$| 4,1351
R$/€| 4,8319

Fonte: epbr - 19/09/2018

Petróleo|
WTI US$/Barril (19/09)| 71,12

Maior plano de desativação de plataformas da Petrobras deve começar em 2019

Brent US$/Barril (19/09)| 79,04

O plano de revitalização do campo de Marlim e de Voador, projeto da Petrobras que envolve a retirada de
nove FPSOs e instalação de duas novas unidades, deve começar em 2019. Mas os prazos são curtos para
manter a programação de entrada dos novos FPSOs em 2021, como previsto no plano de negócios da
companhia.

Gás Natural (19/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,910

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 19/09/2018

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

ANP aprova Tomada Pública de Contribuições sobre a verticalização da cadeia de
distribuição de combustíveis

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

O grupo de trabalho tem como objetivo analisar a estrutura do mercado de combustíveis, avaliar a
implementação das medidas propostas pelo Cade para repensar o setor de combustíveis, a possibilidade de
serem adotadas permanentemente as medidas regulatórias excepcionais apresentadas pela ANP durante a
greve dos caminhoneiros para assegurar o abastecimento nacional de combustíveis e outras possíveis
medidas.

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

Fonte: ANP - 19/09/2018

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

ABESPetro propõe à ANP ampliação de acesso a recursos de petroleiras para pesquisa

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPetro) apresentou à agência reguladora
ANP propostas para simplificar o direcionamento de investimentos obrigatórios de petroleiras em pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I), em busca de ampliar o acesso a recursos e agilizar projetos.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 19/09/2018

EVENTOS

Rodada de negócios pode gerar R$ 230 milhões



v

Em breve

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/09/2018

Riscos crescentes no mercado do petróleo
Fonte: Estadão - 20/09/2018

Associação de importadores de diesel aguarda R$ 122 mi da ANP em subsídios
Fonte: Folha de São Paulo - 19/09/2018

Leilão do pré-sal deve atrair investidor, mas incerteza política pesa
Fonte: Valor Econômico - 20/09/2018

Justiça da Holanda permite ação coletiva contra Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 20/09/2018

Poço da Ouro Preto resulta seco
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/09/2018

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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