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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/10)| 0,35%

Próximos passos para a Lei do Gás

Petrobras ON (25/10)| 3,03%

O projeto para a nova Lei do Gás, aprovada nesta semana pela Comissão de Minas e Energia (CME), pode
ainda demorar para chegar ao plenário da Câmara dos Deputados. A mesa diretora da Câmara definiu
que a matéria ainda precisa de aprovação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nesta ordem.

Petrobras PN (25/10)| 2,99%
Câmbio (25/10)|
R$/US$| 4,0133
R$/€| 4,4479
Petróleo|

Fonte: epbr - 25/10/2019

WTI US$/Barril (25/10)| 56,66
Brent US$/Barril (25/10)| 62,02

Na China, Bento Albuquerque anuncia investimentos e chama investidores a acreditar no Brasil

Gás Natural (25/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,30

Cursos Firjan SENAI

Em busca de reafirmar o compromisso do governo brasileiro com a criação de um ambiente de negócios
cada vez mais atraente para investidores privados, inclusive estrangeiros, o ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, participou em Pequim, do “Seminário Empresarial Brasil-China: 45 anos construindo
laços bilaterais”.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

Fonte: MME - 25/10/2019

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas

EPE defende gás natural em veículos pesados para reduzir importação de diesel

 Básico de Mergulho Raso

A inserção do gás natural em veículos pesados é um recurso importante para reduzir as importações de
óleo diesel no Brasil. Avaliação faz parte de palestra do diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), José Mauro Ferreira Coelho.

Eventos

Fonte: epbr - 25/10/2019

Custo de extração no pré-sal alcança novo recorde e chega a 5 dólares por barril
A Petrobrás surpreendeu o mercado com o anúncio de que o custo de extração do pré-sal chegou a US$ 5
por barril de óleo equivalente (óleo mais gás) no terceiro trimestre do ano. O resultado contribuiu para
que o custo médio de extração da companhia durante esse intervalo ficasse em US$ 9,7 por barril.

31 de Outubro | Windsor - Centro

Fonte: Petronotícias - 25/10/2019

Petrobras estuda com Equinor meios para escoar o gás de Pão de Açúcar
Acordo recente firmado entre Petrobras e Equinor terá como um dos focos projetos de infraestrutura para o escoamento do gás da importante descoberta de Pão de Açúcar, na Bacia de Campos, afirmou nesta
sexta-feira a diretora-executiva de Refino e Gás Natural, Anelise Lara (foto).
Fonte: TN Petróleo - 25/10/2019

Setor de petróleo volta a contratar e já se prevê criação de 400 mil vagas
Fonte: Folha de São Paulo - 27/10/2019

Petrobras investe para reverter declínio no pós-sal de Campos
Fonte: Valor Econômico - 28/10/2019

Bolsonaro convida chineses a participar de mega leilão de petróleo
Fonte: Folha de São Paulo - 25/10/2019

Óleo que vazou foi extraído de três campos na Venezuela, diz Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 25/10/2019

Scania projeta venda de 300 caminhões a gás por ano a partir de 2020
Fonte: Energia Hoje - 25/10/2019

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

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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