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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/09)| 0,40%

Bento Albuquerque defende desconcentração do setor de óleo e gás na Câmara

Petrobras ON (11/09)| 1,77%

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou hoje, 11, de Audiência Pública na Comissão
de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, onde fez uma apresentação sobre as atividades da Pasta e as medidas que são adotadas pelo Governo para reduzir a concentração do mercado de combustíveis
no Brasil e o monopólio da Petrobras em diversos pontos da cadeia de óleo e gás.

Petrobras PN (11/09)| 0,85%
Câmbio (11/09)|
R$/US$| 4,0631

Fonte: MME - 11/09/2019

R$/€| 4,4702
Petróleo|

BW Offshore fica com 70% do Campo de Maromba na Bacia de Campos

WTI US$/Barril (11/09)| 55,75

A Petrobras concluiu a venda, para a empresa BW Offshore Production do Brasil Ltda, da totalidade da sua
participação de 70% no Campo de Maromba, localizado na Bacia de Campos. De acordo com a estatal, a
operação se completou ontem (10) com o pagamento da primeira parcela de US$ 20 milhões, após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato.

Fonte: TN Petróleo - 11/09/2019

Brent US$/Barril (11/09)| 60,81
Gás Natural (11/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,55

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Aprovação dos Acordos de Individualização da Produção das jazidas compartilhadas
de Atapu e de Sépia na Bacia de Santos

 Instalações Subaquáticas

A Petrobras informa que foi notificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) sobre a aprovação dos Acordos de Individualização da Produção (AIP) das Jazidas Compartilhadas de
Atapu e de Sépia, localizadas na Bacia de Santos.

 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 11/09/2019

 Básico de Mergulho

 Suporte à Vida - Mergulhadores

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

As datas de início estão sujeitas a alteração

CHC prevê aumento na demanda por helicópteros no setor de óleo e gás e se prepara
para este crescimento

Eventos

As projeções para o futuro são animadoras para a empresa de transporte aéreo CHC. A companhia, que no
Brasil presta serviços para Petrobrás, Shell, Equinor e Enauta, está com muita expectativa com o mercado
nacional de óleo e gás, conforme afirmou diretor regional da CHC para América Latina, Carlos Madaleno.
Fonte: Petronotícias - 11/09/2019

Decisão do STF sobre lei que altera distribuição de royalties põe em risco 56 bilhões
para o Rio
Fonte: O Globo - 11/09/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

MME espera aval do TCU para leilão ainda esse mês
Fonte: Valor Econômico - 12/09/2019

Oferta permanente rende R$22,3 milhões à ANP em seu 1° leilão
Fonte: Valor Econômico - 11/09/2019

PL prevê calendário mínimo de leilões
Fonte: Petróleo Hoje - 11/09/2019

Exxon “no comando” de Sergipe-Alagoas
Fonte: Petróleo Hoje - 11/09/2019

PetroRio amplia produção em agosto
Fonte: Petróleo Hoje - 11/09/2019

30 de setembro | ABIMAQ - São Paulo

Informações Relevantes
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.

-

ANP

18/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a discussão acerca das alterações promovidas na Resolução ANP nº
794, de 08 de julho de 2019, que dispõe sobre a publicidade de informações relativas à comercialização de gás
natural e medidas de aumento da concorrência na indústria do gás natural, após o desmembramento da minuta de
resolução objeto da Consulta e Audiência Pública nº 20/2018.

07/08/2019 a 23/09/2019
ANP

17/2019

13/09/2019

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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