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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (09/09)| 0,24%

Petroleiras estimam demanda de mais de 1,2 mil poços até 2023
Petrobras ON (09/09)| 1,99%

Os planos de investimentos das operadoras com blocos exploratórios e campos de produção contratados no
Brasil preveem a perfuração de 818 poços em terra e 393 poços marítimos entre 2019 e 2023. Os dados
passaram a ser publicados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) na semana passada.

Petrobras PN (09/09)| 1,55%
Câmbio (09/09)|
R$/US$| 4,0760

Fonte: epbr - 10/09/2019

R$/€| 4,5056

ANP realiza hoje primeiro leilão da oferta permanente e Décio Odonne espera por
novo ânimo na exploração onshore
Hoje (10) o dia começa movimentado no setor de óleo e gás, com a primeira sessão pública de ofertas da
modalidade de Oferta Permanente. Ao todo, serão oferecidos 273 blocos exploratórios, além de 14 áreas
com acumulações marginais.
Fonte: Petronotícias - 10/09/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (09/09)| 57,85
Brent US$/Barril (09/09)| 62,59
Gás Natural (09/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,59

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrogal operando no Porto do Açu até 2023
A Petrogal renovou até 2023 contrato com a Açu Petróleo para operações de transbordo de petróleo no
Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A previsão é que a empresa dobre o número de
operações de exportação de petróleo pelo porto no período.

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

Fonte: epbr - 09/09/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

De olho na população mais pobre, governo do Rio avalia sistema pré-pago para o gás
natural

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

O governo do Rio estuda um novo modelo de pagamento pelo consumo do gás natural, o sistema pré-pago,
com foco nas populações mais pobres. Com isso, espera reduzir o preço ao usuário final. A ideia é que a
população do Estado adeque o consumo à sua capacidade de pagamento.

Eventos

Fonte: Abegás - 10/09/2019

Câmara debate Lei Geral do Licenciamento Ambiental
A Câmara dos Deputados debate nesta tarde no plenário a Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PL
3729/2004) em uma comissão geral. O evento junta representantes da sociedade civil, especialistas em
licenciamento e membros do governo federal.
Fonte: epbr - 09/09/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Exportações de petróleo crescem no Rio
Fonte: Petróleo Hoje - 09/09/2019

PB-Log cotada para logística no pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 09/09/2019

Aberta 1ª fase da eleição da Abespetro
Fonte: Petróleo Hoje - 09/09/2019

Aneel autoriza térmica da Petrobras para autogeração em SP
Fonte: Energia Hoje - 09/09/2019

30 de setembro | ABIMAQ - São Paulo

Informações Relevantes
Agenda do Congresso Nacional PG&N

Projeto

Título

Autor(es)

Situação

PEC 21/2019

Acrescenta alínea f ao inciso IV do art. 150 da Constituição
Federal para conceder Imunidade Tributária na
comercialização e Produção do Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) destinado ao uso doméstico.

Pedro Lucas Fernandes - PTB/
MA

Será apreciado na CD/CCJC no dia
10/09/2019 às 10:00h

Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

16/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

07/08/2019 a 23/09/2013

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

17/2019

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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