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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/10)| 1,23%

Cessão onerosa: crédito especial para pagamento à Petrobras na pauta do Congresso

Petrobras ON (21/10)| 1,34%

O PLN 45/2019, que abre crédito especial de R$ 34,62 bilhões ao Ministério de Minas e Energia para que
o governo garanta o pagamento à Petrobras e viabilize o leilão do excedente da cessão onerosa está
na pauta da reunião da quarta-feira, 23, do Congresso Nacional.

Petrobras PN (21/10)| 0,62%
Câmbio (21/10)|

Fonte: epbr - 21/10/2019

R$/US$| 4,1319
R$/€| 4,6054

Governo cria grupo para avaliar exploração de petróleo além-mar do Brasil

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/10)| 53,31

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) criou um grupo de trabalho para tratar da exploração
e produção de petróleo e gás natural "offshore" além das 200 milhas náuticas da zona econômica exclusiva (ZEE) do Brasil, disse nesta sexta-feira o Ministério de Minas e Energia.

Brent US$/Barril (21/10)| 58,96
Gás Natural (21/10)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 18/10/2019

2,24

Cursos Firjan SENAI

O “IEA Workshop: Mercado de gás natural no Brasil” será aberto amanhã, no MME

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Começa amanhã, 22, o “IEA Workshop: Mercado de gás natural no Brasil”. Ao longo de três dias, especialistas brasileiros e estrangeiros estarão debatendo, no auditório do Ministério de Minas e Energia (MME),
questões que envolvem a modernização dos serviços de transporte e a distribuição do gás natural no Brasil.

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: MME - 21/10/2019

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

Guindastes Brasil planeja construir minirrefinaria na Bahia

Eventos

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta segunda (21) resumo
do projeto da Brasil Refinarias para construção de uma unidade com capacidade para processar 735 barris/dia (117 m³/dia) na Bahia.
Fonte: epbr - 21/10/2019

Air Liquide projeta queda de 20% no preço do gás em 2020
Fonte: Brasil Energia - 21/10/2019

TCC do gás em debate

31 de Outubro | Windsor - Centro

Fonte: Petróleo Hoje - 21/10/2019

Karoon fecha contrato para venda de óleo
Fonte: Petróleo Hoje - 21/10/2019

Seabed fará campanha em Santos
Fonte: Petróleo Hoje - 21/10/2019

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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