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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (18/09)| 0,08%

Petrobras resolve elevar preços dos combustíveis

Petrobras ON (18/09)| 1,64%

A Petrobras vai elevar os preços do diesel e da gasolina em suas refinarias e pontos de entrega a partir
dessa quinta (19), em resposta a alta ocorrida no início da semana, quando os contratos futuros do Brent
dispararam mais de 14%, após ataques a instalações da Saudi Aramco, na Arábia Saudita.

Petrobras PN (18/09)| 1,7%
Câmbio (18/09)|
R$/US$| 4,0972

Fonte: epbr - 18/09/2019

R$/€| 4,5327
Petróleo|

ANP está atenta aos abusos nos preços de combustíveis no Brasil

WTI US$/Barril (18/09)| 58,11

Por meio de nota, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que está
“atenta” para possíveis cobranças abusivas por combustíveis no Brasil. A cotação internacional do petróleo
sofreu uma alta depois de ataques a uma refinaria na Arábia Saudita, na semana passada.

Brent US$/Barril (18/09)| 63,60
Gás Natural (18/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,64

Fonte: TN Petróleo - 18/09/2019

Cursos Firjan SENAI

Pedido de vista impede votação de calendário mínimo de leilões da ANP na Câmara

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Brasília e Rio – O deputado Lucas Redecker (PSDB/RS) pediu vista e adiou pela segunda semana consecutiva na Comissão de Minas e Energia (CME) a votação do PL 1470/2019, que impõe um calendário obrigatório
de leilões da ANP para quatro anos, passivo de revisão a cada dois anos. Com o pedido de vista, o texto
volta à pauta da comissão na próxima quarta-feira (25).

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

Fonte: epbr - 19/09/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

ANP faz seminários das Rodadas do Pré-Sal e de Excedentes da Cessão Onerosa

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

A ANP realizou hoje (18/9), no Rio de Janeiro, os Seminários Jurídicos-Fiscais e Ambientais da 6ª Rodada
de Partilha da Produção, agendada para 7 de novembro, e da Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, prevista para 6 de novembro.

Eventos

Fonte: ANP - 19/09/2019

BR escolhe novo conselho com viés profissional
Fonte: Valor Econômico - 19/09/2019

Independência
Fonte: O Globo - 19/09/2019

Doze petroleiras buscam dados do leilão da ANP

17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: O Estado- 17/09/2019

Estatal estuda abrir negociação individual com trabalhadores
Fonte: Folha de São Paulo - 19/09/2019

Maha avança em Tartaruga
Fonte: Petróleo Hoje - 17/09/2019

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.

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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