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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (20/09)| 0,07%

Sindirepa-RJ promoverá discussões sobre o mercado de GNV no Brasil
Realizado pelo Sindirepa-RJ em parceria com a Firjan, no dia 02 de outubro, o Seminário GNV no Brasil
tem como foco ampliar a discussão sobre o atual cenário do mercado de gás natural veicular no Brasil e as
tendências identificadas para os próximos anos. Durante o evento, os palestrantes irão debater sobre a
importância do Gás Natural Veicular para o Brasil, apresentando casos de sucesso como no Rio de Janeiro,
assim como as tecnologias para o GNV em veículos leves e pesados e como estes podem impactar o
desenvolvimento do mercado. Garanta a sua inscrição.

Petrobras ON (20/09)| 0,69%
Petrobras PN (20/09)| 0,55%
Câmbio (20/09)|
R$/US$| 4,0997
R$/€| 4,8151
Petróleo|

Rio Oil & Gas: Firjan promove integração entre empresas nacionais e internacionais
A Firjan participa, entre 24 e 27 de setembro, da Rio Oil & Gas, principal encontro de petróleo e gás da
América Latina. Durante os quatro dias de atividades, a federação, em parceria com a ONIP, promoverá a
integração entre companhias nacionais e internacionais, ajudando a desenvolver empresas fluminenses no
mercado de petróleo e gás.

WTI US$/Barril (20/09)| 70,32
Brent US$/Barril (20/09)| 78,70
Gás Natural (20/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,980

Fonte: Firjan - 20/09/2018

Cursos Firjan SENAI

Firjan e ABESPetro promovem debate para aprimoramento da Cláusula de PD&I
A Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPetro) apresentou, em evento na Firjan
(19/09), propostas no sentido de simplificar o direcionamento de investimentos obrigatórios de petroleiras
em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). A obrigatoriedade é definida por cláusula que rege
contratos de exploração e produção, regulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Fonte: Firjan - 20/09/2018

Petróleo | Agenda Setembro - Outubro

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

5ª rodada do pré-sal se torna prioridade para as petroleiras
Com o adiamento do megaleilão do excedente da cessão onerosa para 2019 dado como certo por
integrantes do Ministério de Minas e Energia (MME), a 5ª Rodada do Pré-Sal, marcada para a próxima
semana, ganha ainda mais importância dentro da estratégia das petroleiras.

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

Fonte: Guia Oil and Gas - 21/09/2018

As datas de início estão sujeitas a alteração

ANP aprova Tomada Pública de Contribuições (TPC) sobre medidas de incentivo para o
mercado de gás natural

EVENTOS

A ANP lançará em outubro uma Tomada Pública de Contribuições (TPC) referente a medidas para incentivo
à concorrência no setor de gás natural. A TPC tem como intuito coletar contribuições, dados e informações
dos agentes do mercado sobre a necessidade de desverticalização da indústria do gás natural.
Fonte: ANP - 20/09/2018

Seminário GNV no Brasil
02 de outubro | 16h às 19h

Brasil caminha para 150 blocos offshore sob operação

Firjan SENAI Jacarepaguá

Fonte: Brasil Energia - 20/09/2018

Av. Geremário Dantas, 940

Inscreva-se aqui

Medida facilita diversificação no onshore
Fonte: Brasil Energia - 20/09/2018

Realização: Sindirepa-RJ

ANP libera mais R$ 722 milhões em ressarcimento por subsídios ao diesel
Fonte: Folha de São Paulo - 21/09/2018

Governo deve receber R$ 21 bilhões em bônus de leilões de óleo até fim de 2018
Fonte: Folha de São Paulo - 21/09/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

20/2018

Período da Consulta

Data da Audiência

20/08/2018 a 18/09/2018

03/10/2018

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.

19/09/2018 a 08/10/2018
ANP

16/10/2018

23/2018
Obter subsídios e informações adicionais sobre alterações à Resolução ANP nº 41/2013, que disciplina o exercício da
atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.

16/08/2018 a 17/09/2018
ANP

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.

21/09/2018 a 20/10/2018
ANP

-

04/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise da
necessidade de se manter a tutela regulatória da fidelidade à bandeira.

21/09/2018 a 20/10/2018
ANP

-

03/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar dados, informações e evidências que contribuam para a análise da
verticalização da cadeia de distribuição de combustíveis.

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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