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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/10)| 0,52%

Petrobras tem lucro líquido recorrente de R$10 bi no terceiro trimestre de 2019

Petrobras ON (24/10)| 1,97%

O lucro líquido e o EBITDA ajustado recorrentes da Companhia foram de R$ 10,0 bilhões e R$ 35,1 bilhões, respectivamente, desconsiderando-se os efeitos dos itens especiais. Considerando os itens especiais, o lucro líquido atingiu R$ 9,1 bilhões, refletindo principalmente o aumento da produção de óleo e
gás e o ganho de capital com a venda da BR Distribuidora.

Petrobras PN (24/10)| 2,18%
Câmbio (24/10)|
R$/US$| 4,0083
R$/€| 4,4499
Petróleo|

Fonte: Agência Petrobras - 24/10/2019

WTI US$/Barril (24/10)| 56,23

MME viabiliza investimentos em dutovias para a movimentação de combustíveis na
ordem de R$ 645 milhões

Brent US$/Barril (24/10)| 61,67
Gás Natural (24/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje, 24, no Diário Oficial da União (DOU), as Portarias
de enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI)
dos projetos de dutovias de transporte de combustíveis.

2,32

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial

Fonte: MME - 24/10/2019

 Instalações Subaquáticas

Petrobras inicia fase não vinculante de refinarias

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 13 de setembro de 2019, informa o início da
fase não vinculante referente à venda de ativos em refino, que inclui: Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) no
Amazonas, Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) no Ceará, e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) no Paraná, assim como seus ativos logísticos correspondentes.

 Básico de Mergulho Raso

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 24/10/2019

BR vai constituir "tradings" de gás, etanol e energia
Três meses após se tornar uma empresa privada, a BR Distribuidora pretende estender sua atuação além
da distribuição de combustíveis. O plano é criar comercializadoras (tradings) de etanol, energia e gás natural. Atual líder na distribuição, com 23% da rede de postos, a BR se prepara, livre das amarras legais
de uma empresa estatal, para a abertura do mercado brasileiro de combustíveis.

31 de Outubro | Windsor - Centro

Fonte: TN Petróleo - 24/10/2019

Mero 2 é adiado
Fonte: Petróleo Hoje - 25/10/2019

BR vê ganho com abertura do refino
Fonte: Valor Econômico - 24/10/2019

Gás em terra e GNL superam o pré-sal
Fonte: Valor Econômico - 25/10/2019

Mais tempo para garantias de oferta
Fonte: Petróleo Hoje - 25/10/2019

Informações Relevantes
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

21/2019

20/2019

22/2019

03/12/2019

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

27/11/2019

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

12/11/2019

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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