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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/10)| 0,89%

Firjan sedia debate sobre desenvolvimento econômico de Maricá

Petrobras ON (16/10)| 1,4%

A execução de projetos que estimulem o desenvolvimento socioeconômico do município de Maricá, no
Leste Fluminense, foi o tema do evento “Maricá – um pouso e um porto seguro”, que ocorreu nesta
quarta-feira, dia 16/10, na sede da Firjan.

Petrobras PN (16/10)| 1,2%
Câmbio (16/10)|

Fonte: Firjan - 16/10/2019

R$/US$| 4,1714
R$/€| 4,6207

Petróleo fecha em alta e ameniza perdas semanais

Petróleo|
WTI US$/Barril (16/10)| 53,36

O petróleo fechou a sessão desta quarta-feira (16) em alta, recuperando parte das perdas semanais. No
entanto, os temores relacionados a um enfraquecimento na demanda global pela commodity seguem limitando o avanço nos preços, que, segundo analistas, vêm se mantendo dentro de uma faixa estreita de
variação.

Brent US$/Barril (16/10)| 59,42
Gás Natural (14/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Abegás - 17/10/2019

2,30

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte – PIG prever investimentos de R$ 17 bilhões em novos gasodutos

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

O Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte - PIG é parte dos estudos de planejamento energético realizados pela EPE no setor de gás natural, e busca apresentar as análises realizadas pela EPE quanto aos
gasodutos de transporte que podem vir a ser implementados nos próximos anos no Brasil, de forma indicativa, com base em estudos de oferta e demanda, além de análises técnico-econômicas e socioambientais.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TNPetróleo - 16/10/2019

Eventos

Manifestação de interesse de ativos de E&P na Bacia do Recôncavo vai até 21/10,
divulga Petrobras
A informa que estendeu até o dia 21/10/2019 o prazo de notificação para as empresas expressarem seu
interesse na oportunidade referente à venda de oito blocos exploratórios em terra, localizados na Bacia
do Recôncavo.
Fonte: TNPetróleo - 16/10/2019
31 de Outubro | Windsor - Centro

Crédito suplementar para pagar por cessão onerosa é de R$34,6 bi
Fonte: Valor Econômico - 17/10/2019

Petroleiras miram termelétricas a gás
Fonte: Valor Econômico - 17/10/2019

Manchas de óleo maiores chegam a Salvador e ao litoral norte de Alagoas
Fonte: Folha de São Paulo - 17/10/2019

Coluna do Broadcast: Biodiversidade
Fonte: O Estado de S. Paulo - 17/10/2019

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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