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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/08)| 2,00%

MME lança Programa de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Terra REATE 2020
Fomentar a exploração e a produção de petróleo e gás natural em terra, com vistas a propiciar o desenvolvimento regional e estimular a competitividade nacional. É com este intuito que o Ministério de Minas e
Energia (MME) lança amanhã, com a presença do ministro Bento Albuquerque, o REATE 2020 – Programa de
Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres.

Petrobras ON (21/08)| 5,32%
Petrobras PN (21/08)| 5,95%
Câmbio (21/08)|
R$US$| 4,0254
R$/€| 4,4682
Petróleo|

Fonte: MME - 21/08/2019

WTI US$/Barril (21/08)| 55,94

Cid Gomes apresenta relatório para PEC da cessão onerosa; projeto voltará para Câmara
O senador Cid Gomes (PDT/CE) protocolou nesta quarta-feira parecer favorável, com emendas, para a Proposta de Emenda à Constituição nº 98, de 2019, conhecida como a PEC da cessão onerosa. Com a mudança
no texto, a PEC voltará para a Câmara dos Deputados, conforme antecipou ontem o Político, serviço de
assinatura da agência epbr.

Brent US$/Barril (21/08)| 60,30
Gás Natural (21/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,17

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas

Fonte: epbr - 21/08/2019

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Workshop “Gás Natural da Amazônia–Garantia de Desenvolvimento Sustentável para o
Estado", aconteceu no dia 20/08
A Rosneft e o Governo do Estado do Amazonas realizaram na última terça-feira (20.08) o workshop “Gás
Natural da Amazônia – Garantia de Desenvolvimento Sustentável para o Estado”. Com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, o encontro debateu a importância do projeto de Gás do Solimões para a
economia do Amazonas e do país.

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

RIO EXPORTA

Fonte: epbr - 22/08/2019

Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro

Empresas brasileiras assinam acordos para importação de gás boliviano
Executivos brasileiros estão movimentando o mercado de gás boliviano, com a assinatura de contratos e
memorandos com a estatal YPFB. Já foram anunciados negócios envolvendo importação, para o Brasil, de
GLP, gás natural e o estudos para o desenvolvimento de termoelétricas e projetos de GNL.
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Eventos

Fonte: epbr - 21/08/2019

Petrobras nunca mais terá 70 sondas em operação, diz diretor
A Petrobras nunca mais terá 70 sondas de perfuração em operação ao mesmo tempo como no passado,
afirmou nesta terça-feira o diretor-executivo de Desenvolvimento da Produção & Tecnologia da petroleira
estatal, Rudimar Lorenzatto.
Fonte: TN Petróleo - 21/08/2019

Senado vai discutir venda fracionada de gás de cozinha
A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado aprovou nesta quarta-feira (21) o requerimento do
senador Jaques Wagner (PT/BA) para realização de audiência pública para debater a venda fracionada de
gás de cozinha com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Fonte: epbr - 21/08/2019
26 a 30 de Agosto

Governo planeja privatizar Petrobras em 2022
Fonte: Valor Econômico - 22/08/2019

Com nova base em Macaé, Modec disputa mais contratos
Fonte: Valor Econômico - 21/08/2019

Pedro Parente entra no conselho da Prumo
Fonte: Valor Econômico - 22/08/2019

Antaq multa Petrobras em R$ 366 mil

17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: Petróleo Hoje - 21/08/2019

Mudança no comando da Ocyan
Fonte: Petróleo Hoje - 21/08/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente
Câmara dos
Deputados Comissão de
Minas e Energia

Número

-

Período da Consulta

Data da Audiência

-

27/08/2019 às 10:00

Discutir a Resolução nº 16, de 24 de junho de 2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), bem como o
PL 6.407, de 2013, que "Dispõe sobre medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural e altera a Lei nº
11.909/2009" e seu apensado.

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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