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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/08)| 0,94%

Livre concorrência no mercado de gás natural é defendida na Câmara dos Deputados
Debatedores defenderam na última terça-feira (27) a livre concorrência no mercado de gás natural. Eles
pediram que, em nome da segurança jurídica, a medida seja tratada por meio de lei e não apenas por resolução. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

Petrobras ON (28/08)| 0,71%
Petrobras PN (28/08)| 1,03%
Câmbio (28/08)|
R$US$| 4,1559

Fonte: TN Petróleo - 29/08/2019

R$/€| 4,6064
Petróleo|

Petrobras incorpora Petrobras Logística de Gás S.A.

WTI US$/Barril (28/08)| 55,78

A incorporação visa a simplificação e otimização da estrutura societária do Grupo Petrobras. Por se tratar
de incorporação de subsidiária integral, não haverá aumento de capital na Petrobras nem a emissão de novas ações.
Fonte: Agência Petrobras - 28/08/2019

Brent US$/Barril (28/08)| 60,49
Gás Natural (28/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,22

Cursos Firjan SENAI

Governo projeta manutenção da demanda do gás em 2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

As mudanças na política de distribuição do gás natural no Brasil têm causado incertezas na Secretaria de
Fazenda de Mato Grosso do Sul. A redução da importação do produto da Bolívia já gera efeitos na arrecadação do Estado, que caiu pela metade do ano passado para cá.

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

Fonte: TN Petróleo - 28/08/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

Atualização sobre o vazamento na Refinaria Abreu e Lima

 Básico de Mergulho

Em continuidade ao comunicado divulgado em 27/8, a Petrobras informa que continua avançando na operação de recolhimento de resíduo oleoso (óleo e água), que vazou da estação de tratamento de despejos
industriais da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).
Fonte: Agência Petrobras - 28/08/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro

Petrobras aprova nova política de remuneração aos acionistas

1º semestre/2019 | Ano XVII - nº 6

A nova política visa estabelecer um parâmetro objetivo para o pagamento de proventos, dando aos investidores mais transparência em relação à sua remuneração, considerando o nível de endividamento da companhia e seu fluxo de caixa.

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 28/08/2019

PEC da cessão onerosa avança no Senado
Fonte: Valor Econômico - 29/08/2019

Projeto de Lei sobre conteúdo local avança
Fonte: Petróleo Hoje - 28/08/2019

Governo do Rio quer mudar critério de divisão de recursos de megaleilão de petróleo
Fonte: Folha de São Paulo - 28/08/2019

Governo retoma ideia de leilão para trocar térmicas a óleo por gás
26 a 30 de Agosto

Fonte: Valor Econômico - 29/08/2019

Petroleiras e fundos de investimento disputam compra de refinarias da Petrobras
Fonte: Portos e Navios - 28/08/2019

Petróleo é a 3ª atividade econômica do país
Fonte: Petróleo Hoje - 28/08/2019

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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