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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/08)| 2,95%

EPE estuda cinco novas rotas para escoamento do gás natural offshore

Petrobras ON (14/08)| 3,08%

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) está estudando cinco novas rotas para escoamento do gás natural offshore no país. As rotas em estudo, contou o diretor José Mauro Ferreira, tem capacidade variando
entre 30 milhões de m3 por dia e 45 milhões de m3 por dia.

Petrobras PN (14/08)| 3,37%
Câmbio (14/08)|

Fonte: epbr - 14/08/2019

R$/US$| 4,0074
R$/€| 4,4662

Bodas de Prata Dourada

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/08)| 55,23

Na última terça-feira (13), a Petrobras comemorou 42 anos do início da produção na Bacia de Campos. E
a expectativa é de revitalização da região. A empresa anunciou no balanço 2T19, no início do mês, que
investirá 21 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. O investimento será aplicado, por exemplo, em
70 projetos de desenvolvimento complementares e na revitalização do campo de Marlin.

Brent US$/Barril (14/08)| 59,48
Gás Natural (14/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 14/08/2019

2,14

Cursos Firjan SENAI

Ministro de Minas e Energia prevê investimentos de US$ 460 bilhões em óleo e gás
até 2040, além de 60 novos FPSOs

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

Em viagem pela China, o ministro de Minas de Energia, Bento Albuquerque, tem apresentado aos empresários daquele país as oportunidades de investimento no Brasil. Especificamente para o setor nacional de
petróleo, Albuquerque exibiu novas projeções sobre esta indústria.

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Fonte: Petronotícias - 15/08/2019

 Básico de Mergulho

Petrobras vê expansão no mercado de gás até 2025 com novos projetos na Bacia de
Santos

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

O mercado brasileiro de gás natural do Brasil tende a crescer bastante nos próximos anos, em particular
entre 2023 e 2025, com a entrada de novos projetos na Bacia de Santos, e o país precisa trabalhar para
que o insumo chegue ao mercado, disse nesta quarta-feira a diretora-executiva de Refino e Gás Natural
Petrobras, Anelise Lara.
Fonte: TN Petróleo - 14/08/2019

Shell recebe licença do Ibama para sísmica em Gato do Mato
A Shell recebeu do Ibama licença ambiental para aquisição de dados sísmicos 3D na área dos blocos BM-S54 e Sul de Gato do Mato, ambos na Bacia de Santos. A licença, emitida em 1º de agosto, é válida por sete meses e vai até março de 2020.
Fonte: epbr - 14/08/2019

Petrobras esclarece sobre desinvestimento no setor de fertilizantes
A Petrobras esclarece em relação às notícias veiculadas na mídia, que não são corretos os valores relacionados ao projeto de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III).

26 a 30 de Agosto

Fonte: Agência Petrobras - 14/08/2019

Petrobras estuda entrar em leilão de energia A-6 com usinas termoelétricas
A diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara, confirmou que a empresa estuda a venda
de 15 das suas 26 usinas termoelétricas, possivelmente em 2020. A executiva também afirmou nesta
quarta (14) que a Petrobras pode entrar no leilão de energia nova A-6 deste ano com projetos de geração
termoelétrica.
Fonte: epbr - 14/08/2019

Chamada pública da TBG já tem 15 empresas interessadas

17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: Energia Hoje - 14/08/2019

Cade aprova saída da Petrobras de Lapa
Fonte: Petróleo Hoje - 14/08/2019

Importar GN é opção estudada pela Shell
Fonte: Valor Econômico - 15/08/2019

Presidente da Petrobras prevê investir US$ 100 bi em cinco anos
Fonte: Valor Econômico - 14/08/2019

Novos donos da TAG vão investir R$ 1 bi em cinco anos
Fonte: Valor Econômico - 15/08/2019

Argentina se mobilizara para exportar gás para o Brasil, diz secretário
Fonte: Portos e Navios - 14/08/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento
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-

19/08/2019 às 16:00

“Mudança na partilha dos royalties de Petróleo e Gás - O dilema que nos assombra”

03/07/2019 a 19/08/2019
ANP

14/2019

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

17/2019

08/10/2019

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

03/09/2019

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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