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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/10)| 1,98%

Petrobras assina contrato para venda do Polo Lagoa Parda

Petrobras ON (11/10)| 1,48%

A Petrobras assinou hoje (11/10) com a Imetame Energia Lagoa Parda Ltda, subsidiária integral da Imetame Energia Ltda, contrato para a venda da totalidade de suas participações dos campos terrestres do Polo Lagoa Parda, localizado no estado do Espírito Santo, próximo ao município de Linhares.

Petrobras PN (11/10)| 1,94%
Câmbio (11/10)|
R$/US$| 4,1060

Fonte: Agência Petrobras - 11/10/2019

R$/€| 4,5326
Petróleo|

Abegás: Consumo de gás natural cai 1,9% em agosto ante ago/18, mas sobe 8,17%
ante jul

WTI US$/Barril (11/10)| 54,70
Brent US$/Barril (11/10)| 60,51

O consumo total de gás natural no País somou 70,79 milhões de metros cúbicos/dia em agosto, o que
corresponde a um recuo de 1,9% em relação ao verificado no mesmo mês do ano passado, mas uma alta
8,2% em relação a julho, aponta um levantamento estatístico da Abegás, feito com concessionárias em
todas as regiões do País.

Gás Natural (11/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,21

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Abegás - 14/10/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Caixa Econômica Federal deve investigar prejuízo de US$ 798 milhões causado pela
Sete Brasil

 Pintura Industrial

A Caixa Econômica Federal deve apurar quem foram os responsáveis por perdas estimadas em US$ 798
milhões no Fundo de Garantia para a Construção Naval (FGCN), com o projeto de construção de sondas
para pré-sal da Sete Brasil, para a Petrobras.

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: epbr - 11/10/2019

 Básico de Mergulho Raso

 Instalações Subaquáticas

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

As datas de início estão sujeitas a alteração

Atech fornece sistema para gestão de ativos em óleo e gás e prepara novas tecnologias para o setor

Eventos

A Atech é uma empresa do grupo Embraer que atua em setores como tráfego aéreo e defesa e segurança. Mas a companhia também tem presença em outros segmentos, oferecendo soluções corporativas para
áreas como mineração, energia, óleo e gás, entre outras. Na indústria de petróleo, a atuação está voltada para a questão de gestão de ativos, conforme explicou o executivo Fábio Vieira.
Fonte: Petronotícias - 10/10/2019

Onde a Petrobras constrói plataformas no exterior?
Na última semana, o PetróleoHoje informou que a Modec definirá, nos próximos meses, os estaleiros do
exterior e do Brasil que farão as obras do FPSO de Búzios V, que irá operar no pré-sal da Bacia de Santos
(veja aqui a matéria).
Fonte: Petróleo Hoje - 14/10/2019

Alesat aposta na interiorização de postos
Fonte: Valor Econômico - 14/10/2019
16 de Outubro | Firjan Sede

Coluna Painel: VAR
Fonte: Folha de S. Paulo - 14/10/2019

Coluna Painel: Energia
Fonte: Folha de S. Paulo - 11/10/2019

Novo relator de cessão quer reverter mudança
Fonte: Valor Econômico - 14/10/2019

Setor naval de Niterói em sintonia para gerar empregos e negócios
Fonte: O Globo - 13/10/2019

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

22/2019

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.

10/10/2019 a 25/11/2019
ANP

12/11/2019

04/12/2019

Propiciar aos agentes econômicos, aos entes federados e aos demais interessados a possibilidade de
encaminhamento de opiniões e sugestões sobre a minuta de Resolução que regulamenta procedimentos sobre
Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural, atualizando a Portaria ANP n° 249/2000.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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