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Notícias em Destaque
Redistribuição de royalties do petróleo trará sérios prejuízos socioeconômicos para
o Rio
O estado do Rio e seus municípios terão impactos sociais substanciais caso passe a vigorar a Lei nº
12.734/2012, que estabelece novas regras de distribuição de royalties e participações especiais devidos
como contrapartida pela exploração de petróleo e gás natural.
Fonte: Firjan - 30/09/2019

Petrobras assina contratos para venda de campos terrestres na Bacia Potiguar
A Petrobras assinou hoje (30/9), com a empresa Central Resources do Brasil Produção de Petróleo Ltda.,
contratos para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres de Ponta do Mel e Redonda, localizados no Estado do Rio Grande do Norte.

Indicadores

Fonte: Agência Petrobras - 30/09/2019

Ibovespa (30/09)| 0,32%

PetroRio anuncia investimento de US$ 20 milhões em Polvo

Petrobras ON (30/09)| 0,89%

A PetroRio anunciou nesta segunda (30) a terceira fase de revitalização do Campo de Polvo, com uma
campanha de perfuração que demandará investimentos iniciais de US$ 20 milhões. A expectativa da
companhia é que as perfurações de até quatro poços adicionem entre 3 milhões e 6 milhões de barris de
óleo às reservas do campo.

Petrobras PN (30/09)| 0,4%
Câmbio (30/09)|
R$/US$| 4,1644
R$/€| 4,5425

Fonte: epbr - 01/09/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (30/09)| 54,07

Petrobras divulga teaser para venda de ativos de E&P na Bacia do Recôncavo

Brent US$/Barril (30/09)| 59,25

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de
sua participação em oito blocos exploratórios em terra, localizados na Bacia do Recôncavo, no Estado
da Bahia.

Gás Natural (30/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,33

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 30/09/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

SBM offshore fará oferta por participação da Constellation em cinco FPSOs

 Pintura Industrial

A empresa holandesa SBM Offshore anunciou nesta segunda-feira (30) que fará uma oferta pelas participações detidas pela Constellation (antiga Queiroz Galvão Óleo e Gás) em cinco FPSOs que estão atuando
no Brasil: Cidade de Paraty (20%), Cidade de Ilhabela (12,75%), Cidade de Maricá (5% ), Cidade de Saquarema (5%) e Capixaba (20%).

 Instalações Subaquáticas

Fonte: Petronotícias - 30/09/2019

 Básico de Mergulho Raso

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

As datas de início estão sujeitas a alteração

ANP abre consulta pública sobre ampliação do GLP diferenciado para regiões mais
frias

Eventos

A ANP abriu hoje (30/9) consulta pública, pelo prazo de 45 dias, sobre a revisão da Resolução ANP nº
18/2004. Entre os itens a serem modificados, está a ampliação das microrregiões que precisam ser abastecidas com "GLP Inverno" e a definição das quantidades de propano e butano que devem estar contidas
na mistura.
Fonte: ANP - 30/09/2019

Preços do petróleo acumulam perdas na semana com redução em temores sobre
oferta
Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e fecharam a semana com perdas após uma recuperação
mais rápida que o esperado da produção saudita, com investidores também preocupados com a demanda global em meio ao crescimento lento da economia chinesa.
Fonte: TN Petróleo - 30/09/2019

Petrobras atende regras globais antes do prazo e reduz enxofre de combustível marítimo

03 e 04 de Outubro | Xerém - RJ

Fonte: Portos e Navios - 30/09/2019

Modec mapeia estaleiros para Búzios V
Fonte: Petróleo Hoje - 30/09/2019

Shell busca propósito além do petróleo
Fonte: Valor Econômico - 30/09/2019

BP ainda tenta acertar o alvo em exploração do pré-sal
Fonte: Portos e Navios - 30/09/2019

16 de outubro | Firjan Sede

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

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

01/11/2019

12/11/2019

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.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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