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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (08/10)| 4,57%

Petrobras inicia venda de três campos terrestres no Espírito Santo

Petrobras ON (08/10)| 9,49%

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à cessão da totalidade de
suas participações em três campos terrestres em produção (Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa
Piabanha), localizados no estado do Espírito Santo, próximo ao município de Linhares, denominadas
conjuntamente Polo Lagoa Parda.

Petrobras PN (08/10)| 11,02%
Câmbio (08/10)|
R$/US$| 3,7588

Fonte: Agência Petrobras - 08/10/2018

R$/€| 4,3144
Petróleo|

CNPE e Pedefor reunidos

WTI US$/Barril (08/10)| 74,70

A terça-feira promete ser de decisões importantes para o setor de energia no Brasil. O Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE) se reúne para discutir a proposta de retomada das obras de Angra 3. A
reunião, que seria realizada na última semana, acabou sendo adiada por falta de consenso, que agora
parece mais próximo. O MME quer aprovar um aumento na tarifa e a Fazenda pediu mais estudos.

Brent US$/Barril (08/10)| 84,47
Gás Natural (08/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

3,34

Fonte: epbr - 09/10/2018

Cursos Firjan SENAI

Petrobras reduz preço médio da gasolina nas refinarias após novo recorde nos postos
Petróleo | Agenda Outubro - Novembro

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em suas refinarias em 1,2 por cento, para 2,1889 reais por
litro, a partir de terça-feira, após manter o valor do produto estável por 11 dias, de acordo com
informação do site da estatal.

 Pintura industrial

Fonte: TN Petróleo - 09/10/2018

 Suporte à vida - mergulhadores

 Instalações subaquáticas

 Corte e soldagem subaquática

Número de sondas de perfuração no Brasil ficou estagnado em setembro

 Simulação de Operações FPSO

Repetindo o desempenho de agosto, quando o país teve o menor número de sondas de perfuração em
operação, o Brasil fechou o mês de setembro novamente com apenas 10 unidades em atividade. O número
faz parte do mais recente relatório divulgado pela empresa Baker Hughes.

 Controle de lastro

Fonte: PetroNotícias - 08/10/2018

 Aperfeiçoamento de Mergulho

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

 Básico de Mergulho

Petrobras contrata serviços de engenharia para Comperj e UO-ES

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia - 08/10/2018
EVENTOS

GasBrasiliano espera assinar com novo supridor no fim de 2019

Em breve

Fonte: Brasil Energia - 08/10/2018

ANP já mudou 18% dos contratos de conteúdo local
Fonte: Valor Econômico - 09/10/2018

Petróleo manterá alta, diz diretor da AIE
Fonte: Valor Econômico - 09/10/2018

Ibovespa elimina risco político em dia de giro recorde
Fonte: Valor Econômico - 09/10/2018

Dobra o fechamento de empresas de óleo, gás e energia, diz consultoria
Fonte: Folha de São Paulo - 09/10/2018

Em uma semana, Eletrobras e Cemig ganham mais de 40%; Petrobras avança 20%
Fonte: O Globo - 09/10/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

16/08/2018 a 17/09/2018

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.

02/10/2018 a 31/10/2018
ANTAQ

23/10/2018

12/2018
Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de norma que dispõe sobre a Estrutura
Tarifária Padronizada das Administrações Portuárias e Procedimentos para Reajuste e Revisão de Tarifas

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.

25/09/2018 a 15/10/2018
ANP

25/2018

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que altera a Resolução ANP nº 24, de 6 de
setembro de 2006, que estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de
distribuição de solventes

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.

24/9/2018 a 24/10/2018
ANP

24/10/2018

-

05/2018
Coletar contribuições, dados e informações de modo a avaliar possíveis mecanismo de substituição de GNL por gás
doméstico nos contratos de fornecimento de gás, quando projetos de produção estiverem concluídos.

23/09/2018 a 23/10/2018
ANP

24/2018

Divulgar a minuta de Resolução que estabelece os critérios para a realização de análises físico-químicas de correntes
de petróleo pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da ANP, bem como fixa o preço público para a
prestação desses serviços aos agentes externos.

21/09/2018 a 19/11/2018
ANP

5/11/2018

-

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 19/11/2018
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.

05/10/2018 a 04/12/2018
ANP

-

06/2018
A Tomada Pública tem como objetivo coletar contribuições, dados e informações sobre promoção da concorrência e
desverticalização na indústria de gás natural, assim como o aumento da oferta de gás natural ao mercado.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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