03 de setembro de 2019 | Ano VII | Nº 168

Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras divulga início de fase vinculante para a venda de ativos de E&P em águas
rasas na Bacia de Campos
A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 09/08/2019, informa o início da fase vinculante do processo de venda da totalidade de suas participações em 11 campos de produção localizados em águas rasas
na Bacia de Campos, denominados conjuntamente de Polo Garoupa.

Ibovespa (02/09)| 0,50%
Petrobras ON (02/09)| 1,06%
Petrobras PN (02/09)| 0,78%
Câmbio (02/09)|
R$US$| 4,1575
R$/€| 4,5610

Fonte: Agência Petrobras - 02/09/2019

Petróleo|

Petróleo e gás: produção aumenta em julho em relação a junho e a 2018

WTI US$/Barril (02/09)| 55,10

A produção de petróleo foi de 2,775 milhões de barris por dia (bbl/d), uma elevação de 8,5% frente a junho e de 7,8% em comparação a julho de 2018. Foram produzidos 124 milhões de metros cúbicos de gás
natural por dia (m3/d), um crescimento de 11,7% frente ao mês anterior e de 7,1% na comparação com
julho de 2018.
Fonte: ANP - 02/09/2019

Brent US$/Barril (02/09)| 58,66
Gás Natural (02/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,29

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras encontra indícios de petróleo em águas profundas da Bacia de SergipeAlagoas
A Petrobrás fez uma nova notificação de indícios constatados de petróleo. Desta vez, a descoberta aconteceu na Bacia de Sergipe-Alagoas, dentro do bloco BM-SEAL-4, em lâmina d’água de 2.647 metros, no poço
3-BRSA-1368-SES.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Básico de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 02/09/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Conteúdo local: ANP publica orientações sobre certificação de afretamento de embarcações de apoio e de aeronaves
A ANP disponiliza o Informe nº 005/2019 da Superintendência de Conteúdo Local (SCL), com orientações
relativas a Certificação de Conteúdo Local de Contratos de Afretamento de Embarcações de Apoio e de
Aeronaves, do tipo Conjunto.

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro
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Fonte: ANP - 02/09/2019

Eventos

Indústria se anima com abertura do mercado de gás, mas alerta para risco de novo
monopólio
A decisão do governo federal de abrir o mercado de gás natural, quebrando o monopólio da Petrobras, é
vista com otimismo pela indústria, maior consumidor do combustível no país. O setor, no entanto, cobra
uma regulação eficiente para impedir que esse monopólio estatal se converta em um outro monopólio,
desta vez privado.
Fonte: Abegás - 02/09/2019

TCU quer ajustes na revisão do contrato de cessão onerosa
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: Valor Econômico - 03/09/2019

Petrobras planeja manter 50% do mercado de gás
Fonte: Valor Econômico - 03/09/2019

Novas campanhas no pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 02/09/2019

Há 22 projetos de GNL em andamento no país
Fonte: Energia Hoje - 03/09/2019

Total e Subsea 7 fecham contrato
Fonte: Petróleo Hoje - 02/09/2019

DOF estende afretamento no Brasil

30 de setembro | ABIMAQ - São Paulo

Fonte: Petróleo Hoje - 02/09/2019

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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