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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (10/08)| 2,01%

ANP discute implantação do modelo de tarifa de transporte de entrada e saída em
gasodutos

Petrobras ON (10/08)| 2,69%

ANP realizou hoje (12/8), no Rio de Janeiro, o Workshop sobre a Implantação do Modelo de Entrada e Saída no Brasil. O evento, que reuniu mais de 200 profissionais do mercado de gás, teve como objetivo explicar como funcionará a nova modalidade de contratação de capacidade em gasodutos (modelo de entrada e saída) e esclarecer dúvidas.

Petrobras PN (10/08)| 2,4%
Câmbio (10/08)|
R$/US$| 3,9966
R$/€| 4,4818

Fonte: ANP - 12/08/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (10/08)| 54,93

Petrobras: Castello Branco vai ao Senado para falar sobre política de desinvestimento

Brent US$/Barril (10/08)| 58,57
Gás Natural (10/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, irá nesta terça-feira, 13, a uma audiência pública
na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado. Na pauta estão questionamentos dos senadores
sobre o plano de desinvestimento da companhia, com privatizações de refinarias e venda da malha de
gasodutos.

2,11

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: epbr - 12/08/2019

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

Petrobras investe R$ 168 milhões em segurança operacional na Reduc

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

A Petrobras investirá R$ 168 milhões na parada programada de manutenção da Refinaria Duque de Caxias
(Reduc), que tem início nesta segunda-feira, 12 de agosto, e duração prevista de 31 dias. Trata-se de um
procedimento de rotina nas instalações industriais da companhia e segue itens normativos e padrões internacionais de segurança.

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Agência Petrobras - 12/08/2019

Eventos

Gás pode ser alternativa barata e menos poluente para o diesel dos caminhões
Reportagem do JN (TV Globo) mostra que começa a parecer uma alternativa que pode baratear o transporte de cargas nas rodovias brasileiras, além de ajudar a despoluir o ar: é o gás como alternativa ao diesel.
Fonte: Abegás - 12/08/2019

ANP: etanol segue competitivo com gasolina em cinco estados brasieiros
Os preços médios do etanol seguiram vantajosos ante os da gasolina em cinco Estados brasileiros na semana passada - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná - todos grandes produtores do biocombustível.
Fonte: TN Petróleo - 12/08/2019

Petrobras, Shell, YPFB e Total disputam fornecimento de gás no Centro-Sul
Fonte: Energia Hoje - 12/08/2019

26 a 30 de Agosto

Sob ataques de Bolsonaro, agências reguladoras vão reforçar comunicação contra
esvaziamento
Fonte: O Globo - 12/08/2019

Empresas investem mais em 2019, apesar de revisões
Fonte: Valor Econômico - 13/08/2019

Sete Brasil: mais uma semana de espera
Fonte: Petróleo Hoje - 12/08/2019

17 a 19 de setembro | Houston, TX

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

01/11/2019

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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