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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (09/08)| 0,11%

Firjan lança 4ª edição do Anuário da Indústria de Petróleo no Rio de Janeiro

Petrobras ON (09/08)| 0,87%

Com a participação de dezenas de empresários do mercado e representantes dos agentes públicos, a Firjan lançou em 8/8 o Anuário da Indústria de Petróleo no Rio de Janeiro. Em sua quarta edição, a publicação traz informações qualificadas que permitem às empresas pautar as decisões de investimentos e compor seus planos de negócios.

Petrobras PN (09/08)| 0,27%
Câmbio (09/08)|
R$/US$| 3,9362

Fonte: Firjan - 09/08/2019

R$/€| 4,4176
Petróleo|

Petrobras assina acordo referente ao licenciamento ambiental do Comperj

WTI US$/Barril (09/08)| 54,50
Brent US$/Barril (09/08)| 58,53

A Petrobras assinou nesta sexta-feira (9/8) Termo de Ajustamento de Conduta, no valor de R$ 814,5 milhões, com o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente, para encerrar ação civil pública relativa ao licenciamento ambiental do Comperj.

Gás Natural (09/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 09/08/2019

2,12

Cursos Firjan SENAI

Petrobras inicia venda de campos em águas rasas na Bacia de Campos

Petróleo e Gás | Turmas abertas

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de
suas participações em 11 campos de produção localizados em águas rasas na Bacia de Campos, denominados conjuntamente de Polo Garoupa, incluindo as instalações de produção e de escoamento até Barra
do Furado.

 Instalações Subaquáticas

Fonte: Agência Petrobras - 09/08/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

 Básico de Mergulho

ANP vai ampliar oferta permanente

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) pretende ampliar entre 150 e 200 blocos a oferta de áreas na oferta permanente. A informação é da superintendente de Promoção de Licitações da agência, Heloisa Borges, que participou nesta sexta-feira (9) do seminário A criação do mercado independente offshore no
Brasil, realizado pela epbr e a Amcham, no Rio de Janeiro.

Eventos

Fonte: epbr - 09/08/2019

Nos próximos 5 anos a Petrobras irá investir US$ 54 bi em projetos no Rio
A Petrobras vai investir nos próximos cinco anos US$ 54 bilhões em projetos no estado do Rio de Janeiro.
A informação foi dada pelo presidente da companhia, Roberto Castello Branco, durante almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Fonte: TN Petróleo - 10/08/2019

Petrobras assina contrato para venda de campos em produção na Bacia Potiguar
A Petrobras assinou nesta sexta-feira (9/8) com a SPE 3R Petroleum S.A., subsidiária integral da 3R Petroleum e Participações S.A., contrato para a venda da totalidade de sua participação em um conjunto
de campos de produção, terrestres e marítimos, denominado Polo Macau, na Bacia Potiguar, localizados
no Estado do Rio Grande do Norte.

26 a 30 de Agosto

Fonte: Agência Petrobras - 09/08/2019

Petrobras fará megacampanha para sísmica em 11 áreas do pré-sal
A Petrobras iniciou o licenciamento ambiental para realizar uma megacampanha proprietária de aquisição de dados sísmicos 4D com Nodes e para implantação de sistema de monitoramento permanente em
áreas do pré-sal da Bacia de Santos.
Fonte: epbr - 12/08/2019

Nova versão do Reate será lançada no dia 22
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: Petróleo Hoje - 09/08/2019

Agendado leilão para ativos de apoio offshore
Fonte: Petróleo Hoje - 09/08/2019

BR avalia criar empresa para entrar em etanol
Fonte: Petróleo Hoje - 10/08/2019

Novo adiamento para ancoradas
Fonte: Petróleo Hoje - 09/08/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

14/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

03/07/2019 a 19/08/2019

03/09/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão da Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de
2013 que estabelece as especificações e regras de controle da qualidade das gasolinas de uso automotivo
comercializadas em todo o território nacional.

07/08/2019 a 23/09/2013
ANP

16/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução que estabelece os parâmetros referentes à
instrução e ao julgamento dos processos administrativos sancionadores no âmbito da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis.

07/08/2019 a 23/09/2019
ANP

17/2019

08/10/2019

01/10/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta da Resolução que instituirá a Gestão de Segurança
Operacional de Terminais para Movimentação e Armazenamento de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis nos termos do Regulamento Técnico de Terminais para Movimentação e Armazenamento de
Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis – RTT.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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