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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/10)| 0,45%

Com recursos do petróleo, governo libera R$ 7,27 bi para o Orçamento Geral de
2019

Petrobras ON (14/10)| 0,58%

O governo liberou R$ 7,27 bilhões que estavam contingenciados (retidos) no Orçamento Geral da União
de 2019. O dinheiro é parte dos recursos do leilão do excedente da cessão onerosa, que ocorrerá no início de novembro. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, anunciou ontem (14/10) o valor.

Petrobras PN (14/10)| 0,18%
Câmbio (14/10)|
R$/US$| 4,1263
R$/€| 4,5509

Fonte: TN Petróleo - 15/10/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/10)| 53,59

EPE indica que malha de transporte de gás pode ser expandida com 2 mil km de novos dutos

Brent US$/Barril (14/10)| 59,35
Gás Natural (14/10)|

Primeiro versão do Plano Indicativo de Gasodutos (PIG), elaborado pela EPE, mapeou um 11 projetos potenciais para extensão da malha de transporte de gás natural, totalizando cerca de 2 mil km de
novos dutos. Representam um investimento estimado em R$ 17 bilhões, para elevar em 124 milhões de
m³/dia a capacidade nacional de transporte.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,28

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: epbr - 14/10/2019

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

Novas empresas habilitadas para o 6º leilão de partilha do pré-sal

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Mais quatro habilitadas para o 6º leilão de partilha do pré-sal: Enauta, Equinor e Petrogal (operadoras A)
e a Cepsa (não operadora). Com isso, sobe para 17 o número de empresas aptas para participar da concorrência.

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 15/10/2019

Eventos

Shell inicia campanha em Alto de Cabo Frio Oeste, pré-sal da Bacia de Santos
A Shell iniciou a perfuração do primeiro poço pioneiro de Alto de Cabo Frio Oeste, área exploratória contratada no 3º leilão de partilha do pré-sal, em 2017. Campanha é realizada com a sonda Brava Star, da
Constellation e pode chegar a três poços, inicialmente.
Fonte: epbr - 14/10/2019

Os projetos e o perfil das carregadoras inscritas na chamada pública do Gasbol
A TBG divulgou semana passada a lista atualizada das 18 carregadoras de gás natural habilitadas para a
primeira rodada de proposta garantida na chamada pública do Gasbol, que oferta até 18 milhões de m³/
dia de capacidade de transporte de gás natural.
Fonte: epbr - 14/10/2019

BNDES quer atrair investidores para gasodutos que escoarão gás do pré-sal
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pretende liderar a estruturação de um
modelo que viabilize a construção de gasodutos para escoar a produção futura de gás de campos do présal, o que além do financiamento das obras incluirá a busca por investidores para os empreendimentos,
disse à Reuters uma superintendente do banco.

16 de Outubro | Firjan Sede

Fonte: TN Petróleo - 14/10/2019

Firjan: Mudança nos royalties pode trazer perda de R$ 30 bi em 4 anos ao RJ
Fonte: O Estado de São Paulo - 14/10/2019

Rio perde R$ 14 bi anuais com mudança em royalties, prevê Firjan

31 de Outubro | Windsor - Centro

Fonte: Valor Econômico - 15/10/2019

Aposta tímida fora da “zona de conforto”
Fonte: Petróleo Hoje - 15/10/2019

Equinor cota sonda para Carcará
Fonte: Petróleo Hoje - 14/10/2019

Câmara analisará TCC do refino
Fonte: Petróleo Hoje - 14/10/2019

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.

09/10/2019 a 25/11/2019
ANP

12/11/2019

27/11/2019

21/2019
Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 19, de 14 de junho de
2013, que estabelece os critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local.

30/09/2019 a 14/11/2019

ANP

20/2019

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

22/2019

03/12/2019

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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