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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/10)| 1,28%

Petrobras apresenta resultados do terceiro trimestre de 2019

Petrobras ON (22/10)| 3,06%

A Diretoria Executiva da Petrobras concederá entrevista sobre os resultados operacionais e financeiros do
terceiro trimestre de 2019 nesta sexta-feira (25/10), às 14h. A coletiva de imprensa ocorrerá no Salão
Nobre do Edifício Sede da Petrobras (Edise), no Centro do Rio de Janeiro.

Petrobras PN (22/10)| 2,88%
Câmbio (22/10)|

Fonte: Agência Petrobras - 22/10/2019

R$/US$| 4,0858
R$/€| 4,5512

Ministério da Economia quer alíquota única para ICMS do gás natural

Petróleo|
WTI US$/Barril (22/10)| 54,48

O Ministério da Economia tenta uma saída para uniformizar a tributação nos estados sobre os setores
de gás natural e geração de energia termoelétrica, que passa pelo criação de uma alíquota única
de ICMS em todo o país, por meio de mudanças na legislação federal.

Brent US$/Barril (22/10)| 59,70
Gás Natural (22/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 22/10/2019

2,27

Cursos Firjan SENAI

Equinor estuda infraestrutura para gás no Brasil; vê bônus de megaleilão como
“alto”

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial

A petroleira norueguesa Equinor está estudando locais no litoral brasileiro para instalar nova infraestrutura de gás natural, em um processo desafiador que pode sinalizar caminhos para a indústria que busca
ampliar a produção da commodity no Brasil, disse a presidente da empresa no país à Reuters.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: Abegás - 23/10/2019

 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

PPSA busca contratar Petrobras para comercializar petróleo da União, diz presidente

Eventos

A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) está em negociações avançadas para contratar a Petrobras como agente comercializador da produção do pré-sal que pertence à União e tem a expectativa de fechar um acordo até o fim deste ano, disse à Reuters o presidente da companhia, José Eduardo Gerk.
Fonte: TN Petróleo - 22/10/2019

Galp eleva plano de investimentos e busca mais negócios em renováveis e gás
A petroleira portuguesa Galp Energia projetou nesta terça-feira (22/10) investimentos anuais de 1 bilhão
a 1,2 bilhão de euros até 2022, ampliando previsão anterior de até 1 bilhão de euros ao ano em plano
anterior, à medida que a companhia busca expandir seus negócios de gás natural e energia renovável.

31 de Outubro | Windsor - Centro

Fonte: TN Petróleo - 22/10/2019

Pagamento por cessão onerosa será adiado
Fonte: Valor Econômico - 23/10/2019

Cade aprova negócio entre SBM e Constellation
Fonte: Petróleo Hoje - 22/10/2019

TGS planeja campanha na Bacia de Campos
Fonte: Petróleo Hoje - 22/10/2019

Fechada compra das turbinas da P-71
Fonte: Petróleo Hoje - 23/10/2019

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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