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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/08)| 1,27%

ANP divulga 12 primeiras inscritas na 16ª Rodada
A ANP publicou hoje (26/8), no Diário Oficial da União, a lista das 12 primeiras empresas inscritas para a
16ª Rodada de Licitações, que será realizada em 10 de outubro. Elas foram aprovadas em reunião da Comissão Especial de Licitação (CEL) realizada em 23/8. Outros pedidos de inscrição serão analisados nas
próximas reuniões da CEL.

Petrobras ON (26/08)| 1,31%
Petrobras PN (26/08)| 1,32%
Câmbio (26/08)|
R$US$| 4,1367

Fonte: ANP - 26/08/2019

R$/€| 4,5963
Petróleo|

Rio prevê aportes de R$50 bi em 5 anos com encerramento de plataformas de petróleo
O Rio de Janeiro deverá receber 50 bilhões de reais em investimentos dentro dos próximos quatro ou cinco
anos com o encerramento definitivo de 21 plataformas de petróleo antigas na Bacia de Campos, afirmou à
Reuters o secretário de desenvolvimento econômico do Estado, Lucas Tristão.
Fonte: TN Petróleo - 26/08/2019

WTI US$/Barril (26/08)| 53,64
Brent US$/Barril (26/08)| 58,70
Gás Natural (26/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,23

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras atualiza sobre ocorrência na Bacia de Campos - FPSO Rio de Janeiro

 Instalações Subaquáticas

A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado nesta data, informa que a empresa
Modec comunicou a companhia que em novo sobrevoo, foi observada a presença de óleo no mar, com volume estimado em 6,6 metros cúbicos, além do vazamento identificado e já recolhido de 1,2 metro cúbico.
Fonte: Agência Petrobras - 26/08/2019

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

Copel recebe autorização para comercializar gás natural
A Copel Energia, braço de comercialização do grupo Copel, recebeu autorização da ANP para atuar na venda de gás natural em todo o território nacional. A comercialização pode ser realizada junto a grandes indústrias que utilizam o gás como insumo e que podem escolher seu fornecedor no Mercado Livre de Gás
Natural, criado em 2009 pela chamada Lei do Gás.

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro
1º semestre/2019 | Ano XVII - nº 6

Fonte: Abegás - 26/08/2019

Eventos

Petrobras divulga início de fase vinculante para venda de campos terrestres do Polo
Rio Ventura
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 25/06/2019, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em oito concessões de exploração e produção
terrestres, localizadas no estado da Bahia, denominadas conjuntamente de Polo Rio Ventura.
Fonte: Agência Petrobras - 26/08/2019

TechnipFMC se dividirá em duas empresas
Fonte: Petróleo Hoje - 26/08/2019

Privatização da Petrobras exige fortalecimento da ANP
Fonte: Valor Econômico - 26/08/2019

Equinor planeja elevar produção de petróleo no Brasil

26 a 30 de Agosto

Fonte: Portos e Navios - 26/05/2019

Libra 100% digital
Fonte: Petróleo Hoje - 26/08/2019

Alvopetro abandona poço
Fonte: Petróleo Hoje - 26/08/2019

Preço do biodiesel dispara e pode elevar diesel nas bombas
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: Folha de São Paulo - 26/08/2019

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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