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Notícias em Destaque
Indicadores

Redistribuição de royalties do petróleo trará sérios prejuízos socioeconômicos para
o Rio

Ibovespa (04/10)| 1,02%

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.

Petrobras ON (04/10)| 0,93%
Petrobras PN (04/10)| 0,86%

Fonte: Firjan - 04/10/2019

Câmbio (03/10)|
R$/US$| 4,0610

Petróleo fecha a sexta-feira em alta, mas encerra a semana em forte queda

R$/€| 4,4569

Os preços do petróleo operaram na sessão desta sexta-feira (04) sem nenhum catalisador importante
para o setor e fecharam em alta, reduzindo um pouco as perdas das sessões anteriores.

Petróleo|
WTI US$/Barril (04/10)| 52,81
Brent US$/Barril (04/10)| 58,37

Fonte: ABEGÁS - 07/10/2019

Gás Natural (04/10)|

Ganha mais importância a participação do gás natural na matriz elétrica

Henry Hub US$/MMBtu|

Geração termelétrica a gás natural foi o tema do quarto workshop sobre fontes energéticas no âmbito
do planejamento a longo prazo. O evento realizado quinta-feira (03/10), no Ministério de Minas e Energia, ampliou a discussão da integração da fonte na matriz elétrica.

2,35

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: TN Petróleo - 07/10/2019

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

Principais nomes da indústria de petróleo e gás estarão na OTC Brasil 2019, o evento acontece no Rio de 29 a 31/10

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas

A Offshore Technology Conference (OTC) e o Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
(IBP) trarão ao Brasil alguns dos principais nomes da indústria global para participarem dos painéis técnicos do OTC Brasil 2019, que acontece entre 29 e 31 de outubro, no Centro de Convenções SulAmérica.

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 04/10/2019

Eventos

Produção da Dommo cai 4%
Fonte: Petróleo Hoje - 04/10/2019

Abespetro recebe candidaturas
Fonte: Petróleo Hoje - 04/10/2019

Calendário apertado de leilões ameaça meta fiscal
Fonte: Petróleo Hoje - 04/10/2019

Vazamento de óleo atinge litoral da Bahia
Fonte: Petróleo Hoje - 04/10/2019

Regap em fase não vinculante
Fonte: Petróleo Hoje - 04/10/2019

16 de outubro | Firjan Sede

Novo texto da PEC da cessão onerosa será construído, indica Maia
Fonte: Valor Econômico - 07/10/2019

Proposta por sondas da Sete Brasil é aprovada
Fonte: Petróleo Hoje - 04/10/2019

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