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Notícias em Destaque
Blocos De Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário não receberam lances
A 6ª Rodada de Partilha já aparenta que terá pouca concorrência. Os blocos de Sudoeste de Sagitário e
Cruzeiro do Sul, no pré-sal da Bacia de Santos, não despertou o interesse de nenhuma das 17 empresas
participantes da 6ª Rodada de Partilha, que está acontecendo hoje (7), no Rio de Janeiro.
Fonte: Petronotícias - 07/11/2019

Leilão do Excedente da Cessão Onerosa é marco para o mercado brasileiro
O leilão do Excedente da Cessão Onerosa realizado nesta quarta-feira (06/11), pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é um novo marco para o mercado brasileiro, recorde
mundial em bônus de assinatura antes mesmo de acontecer.
Fonte: Firjan - 06/11/2019

Arrecadação de R$ 70 bilhões - Governo comemora resultado do leilão dos Excedentes da Cessão Onerosa
Indicadores

Considerado sucesso absoluto pelo Governo Federal, foi realizado hoje, 6, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), no Rio de Janeiro, o maior leilão da história, dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa.

Ibovespa (06/11)| 0,33%
Petrobras ON (06/11)| 0,43%

Fonte: MME - 06/11/2019

Petrobras PN (06/11)| 0,2%

Rio De Janeiro Receberá R$ 1,1 bilhão dos R$ 70 bilhões arrecadados no Leilão da
Cessão Onerosa

Câmbio (06/11)|
R$/US$| 4,0351
R$/€| 4,4693

Com o resultado final de R$ 70 bilhões arrecadados no leilão da Cessão Onerosa, a tão aguardada quantia
financeira que será repassada a estados e municípios será um pouco menor. O estado do Rio de Janeiro,
por exemplo, receberá uma parcela de R$ 1,1 bilhão.

Petróleo|
WTI US$/Barril (06/11)| 56,35
Brent US$/Barril (06/11)| 61,74

Fonte: Petronotícias - 06/11/2019

Gás Natural (06/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

ANP inicia consulta pública de proposta de resolução sobre descomissionamento

2,83

Cursos Firjan SENAI

A ANP deu início hoje (6/11) à consulta pública relativa à proposta de regulamentação sobre descomissionamento de instalações de exploração e produção e alienação e reversão de bens. O descomissionamento ocorre quando não há mais interesse econômico da empresa operadora na atividade ou ao final de vida útil das instalações de produção e não está necessariamente associado à devolução de áreas.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

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

Fonte: ANP - 06/11/2019

Eventos

Petrobras adquire campos de Búzios e Itapu no leilão de excedentes da Cessão Onerosa
A Petrobras informa que o consórcio no qual será operadora, com participação de 90%, em parceria com
as empresas CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. e CNOOC Petroleum Brasil Ltda., cada uma com participação de 5%, adquiriu hoje o direito de exploração e produção do volume excedente ao Contrato de Cessão de Cessão Onerosa do campo de Búzios.
Fonte: Agência Petrobras - 06/11/2019

Sem estrangeiras no leilão, Petrobras gasta R$63 bilhões

06 a 08 de Novembro | Firjan Sede

Fonte: Valor econômico - 07/11/2019

Leilão do pré-sal frusta mercado e dólar dispara
Fonte: Valor Econômico - 07/11/2019

Sentimento é de frustação. dizem governadores sobre megaleilão
Fonte: Folha de S. Paulo - 07/11/2019

Cientistas detectam óleo 2 dias antes de passagem de navio
Fonte: O Estado de S. Paulo - 07/11/2019
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Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

19/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

19/09/2019 a 04/11/2019

12/11/2019

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

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

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

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.

23/10/2019 a 22/11/2019
MME

-

87/2019
Contribuições para aprimoramento da proposta do Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE 2029).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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