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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/10)| 0,15%

Firjan, ONIP e Sebrae levam pequenos negócios a OTC Brasil

Petrobras ON (18/10)| 0,43%

Os pequenos negócios brasileiros do setor de petróleo e gás estarão presentes na OTC Brasil, um dos mais
importantes eventos da indústria de óleo e gás da América Latina. As pequenas empresas participarão de
uma sessão e de uma rodada de negócios, além dos conteúdos da Arena de Inovação ONIP, montada por
meio da parceria entre Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), Firjan e Sebrae.

Petrobras PN (18/10)| 0,4%
Câmbio (18/10)|
R$/US$| 4,1376

Fonte: Firjan - 18/10/2019

R$/€| 4,6163
Petróleo|

CNPE aprova blocos para Leilão da 17ª Rodada de Licitações, prevista para 2020

WTI US$/Barril (18/10)| 53,78
Brent US$/Barril (18/10)| 59,23

O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, aprovou hoje, 18 de outubro, os blocos a serem licitados na 17ª Rodada de Licitações, na modalidade de Concessão, prevista para ocorrer em 2020. Nesse
certame serão ofertados 128 blocos nas bacias sedimentares marítimas de Pará-Maranhão, Potiguar,
Campos, Santos e Pelotas, totalizando 64,1 mil km² de área.

Gás Natural (18/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,32

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 18/10/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial

Shell vende de 30% de Gato do Mato para Ecopetrol

 Instalações Subaquáticas

A Shell anunciou nesta segunda-feira (21/10) a venda de 30% da sua participação no projeto de Gato do
Mato, que engloba os blocos exploratórios BM-S-54 e Sul de Gato do Mato, na Bacia de Santos, para
a Ecopetrol. Com a operação, que ainda precisa ser aprovada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Shell continua operando o projeto com 50% de
participação e tem ainda como sócia a Total (20%)

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

Fonte: epbr - 21/10/2019

Eventos

Comunicado: Petrobras indica volumes de injeção e retirada nos sistemas de transporte da NTS e TAG
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP comunica que, na data de 24 de setembro de 2019, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras formalmente indicou seus volumes de injeção e
retirada máxima de gás natural nos sistemas de transporte da Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS
e da Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG.
Fonte: ANP - 18/10/2019

31 de Outubro | Windsor - Centro

SBM paga US$ 150 milhões pela participação da Constellation em cinco FPSOs
A holandesa SBM Offshore foi bem sucedida em comprar as participações da Constellation em cinco
FPSOs que estão no Brasil. A companhia adquiriu a fatia minoritária nas seguintes unidades: Cidade de
Paraty (20%), Cidade de Ilhabela (12,75%), Cidade de Marica (5%), Cidade de Saquarema (5%) e Capixaba
(20%).
Fonte: Petronotícias - 16/10/2019

Governo sugere pacote legislativo para fortalecer novo mercado do gás
Fonte: Valor Econômico - 21/10/2019

Produção da Petrobras cresce quase 10%
Fonte: Petróleo Hoje - 18/10/2019

GeoPark prepara nova perfuração
Fonte: Petróleo Hoje - 18/10/2019

Cade instaura inquérito das distribuidoras
Fonte: Petróleo Hoje - 18/10/2019

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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