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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (07/10)| 1,94%

Alerj se mobiliza para evitar perda de R$ 56 bi do Rio com redistribuição de royalties

Petrobras ON (07/10)| 1,56%
Petrobras PN (07/10)| 1,28%

As comissões de economia, Indústria e Comércio e de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) vão elaborar um relatório conjunto abordando os impactos para a economia fluminense
caso o Supremo Tribunal Federal (STF) reveja a fórmula de divisão de royalties e participações especiais.

Câmbio (07/10)|
R$/US$| 4,0688

Fonte: epbr - 07/10/2019

R$/€| 4,4692
Petróleo|

NTS recebe autorização para construir ponto de recebimento de gás do Comperj

WTI US$/Barril (07/10)| 52,75
Brent US$/Barril (07/10)| 58,35

A Nova Transportadora Sudeste (NTS) recebeu a autorização da ANP para construir o ponto de recebimento de gás natural PR Guapimirim (RJ), no gasoduto Gasduc III, com capacidade para 18,2 milhões de
m³/dia. Obras estimadas em cerca de um ano.

Gás Natural (07/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 07/10/2019

2,30

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Alcolumbre e Maia tentam acordo com estados para cessão onerosa

 Pintura Industrial

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), tentam nesta segunda-feira um acordo entre as duas casas para a divisão de recursos do bônus de assinatura do excedente da cessão onerosa entre os estados.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: epbr - 07/10/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

Projetos de construção de novos gasodutos no país ganham força e exigirão investimentos privados

 Básico de Mergulho Raso

O Brasil pode receber investimentos para construção de pelo menos 15 novos gasodutos nos próximos
anos nessa onda de expansão do mercado do gás no país. Todos oriundos de investimentos privados. Pelo
menos é o que a a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) está projetando como potencial para o um novo
mercado.

Eventos

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Petronotícias - 07/10/2019

Ganha mais importância a participação do gás natural na matriz elétrica
Para 2027, de acordo com o Planejamento Decenal de Energia, a previsão de produção bruta de gás natural é aumentar 97%, chegando a 217 milhões m³ por dia em 2027. A expectativa é que a geração térmica a gás natural chegue a 11% da capacidade instalada do País no mesmo período. O número representa
um aumento de 10.000 MW.
Fonte: TN Petróleo - 07/10/2019

TCU faz ressalvas a proposta de leilão da cessão onerosa
Fonte: Valor Econômico - 08/10/2019
16 de Outubro | Firjan Sede

Governo investiga manchas de óleo
Fonte: Petróleo Hoje - 07/10/2019

Keppel e Sembcorp se acertam com a Sete Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 07/10/2019

Lançado novo edital do Vitória 10.000
Fonte: Petróleo Hoje - 07/10/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

17/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

07/08/2019 a 23/09/2019

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.

19/09/2019 a 04/11/2019
ANP

19/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de minuta de resolução que dispõe sobre as obrigações
quanto às informações constantes dos documentos da qualidade e ao envio dos dados de qualidade dos combustíveis
regulados pela ANP, produzidos em território nacional ou importados, a serem atendidas pelos produtores e pelos
agentes econômicos responsáveis pela comercialização dos produtos, autorizados pela ANP, e que altera as
resoluções referentes à especificação de combustíveis, excluindo as obrigações quanto aos envio dos dados de
qualidade das mesmas.

30/09/2019 a 14/11/2019
ANP

20/2019

12/11/2019

03/12/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP n° 18, de 02 de setembro de
2004 que estabelece as especificações dos Gases Liquefeitos de Petróleo - GLP, e as obrigações quanto ao controle
da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em território
nacional.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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