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Notícias em Destaque
STF suspende julgamento da redistribuição de royalties do petróleo
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, retirou de pauta o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade 4917, encaminhada pelo governo do Rio, em 2013, contra a distribuição
de recursos do petróleo entre todos os estados e municípios do país, reduzindo a arrecadação das regiões
produtoras. O julgamento da ação estava marcado para o próximo dia 20.
Fonte: epbr - 11/11/2019

Lucro líquido de R$ 1,336 bilhão foi o resultado da BR Distribuidora no 3º trimestre
de 2019
A BR Distribuidora registrou, neste primeiro trimestre após operação de follow on que a tornou uma empresa privada, um lucro líquido de R$ 1,336 bilhão, uma alta de 23,9% em relação ao mesmo período de
2018 e 342% a mais do 2t19.
Fonte: TN Petróleo - 12/11/2019

Indicadores

Relatório da Nova Lei do Gás retoma o trâmite até o fim de novembro

Ibovespa (11/11)| 0,69%

O mês de novembro será decisivo para a nova política do uso do gás natural no Brasil. O Projeto de Lei
(PL 6.407/2013) afetará diretamente o manuseio do combustível em casas, indústrias e automóveis,
abrindo o mercado para investidores internacionais e aumentando a competitividade da indústria brasileira.

Petrobras ON (11/11)| 0,7%
Petrobras PN (11/11)| 1,43%
Câmbio (11/11)|

Fonte: TN Petróleo - 12/11/2019

R$/US$| 4,1553
R$/€| 4,5869

Crise na Bolívia pode atrasar renegociação de acordo sobre gasoduto

Petróleo|
WTI US$/Barril (11/11)| 56,86

A crise na Bolívia vai provocar um atraso nos planos do Brasil de aumentar a competição no setor de gás
natural e promover o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chama de “choque de energia barata”.
Isso porque enquanto um novo governo não se consolida em substituição ao de Evo Morales, que renunciou no domingo, a Petrobras não terá condições de continuar a renegociação de contratos.

Brent US$/Barril (11/11)| 62,18
Gás Natural (11/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,64

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Abegás - 12/11/2019

O papel das distribuidoras no novo mercado do gás

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas

A melhor forma de as distribuidoras colaborarem com o Novo Mercado é realizar o que sabem fazer: implantar, operar e manter sistemas de distribuição e agregar novos consumidores e mercado. Para isso,
dependem de um sinal econômico (preço da molécula e um custo de transporte) que viabilize a substituição de outros combustíveis (mais poluentes, caros e/ou menos eficientes) pelo gás natural.

 Pintura Industrial
 Suporte à Vida Mergulhadores
 Básico de Mergulho Raso

Fonte: Abegás - 11/11/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Governo planeja troca do regime de partilha pelo de concessão para o pré-sal
Fonte: Valor Econômico - 12/11/2019

Produção de gás se mantém, mas crise preocupa empresas
Fonte: Petróleo Hoje - 12/11/2019

Multinacionais mantêm interesse nas reservas brasileiras
Fonte: Petróleo Hoje - 11/11/2019

Desinvestimento terá incremento de porte
Fonte: Petróleo Hoje - 11/11/2019

15° Brazil Energy and Power - 12 e 13
de Novembro - Firjan Sede

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).

06/11/2019 a 23/12/2019
ANP

24/2019

08/01/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação associada ao descomissionamento de
instalações de exploração e produção e à alienação e reversão de bens.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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