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Notícias em Destaque
Firjan realiza debate sobre novas regras de negócio da Petrobras e seus impactos
para a economia do Rio
As novas regras de negócio da Petrobras entrarão em pauta durante um evento que será realizado amanhã (19), no Rio de Janeiro. O encontro está sendo idealizado pela Firjan, em parceria com a OAB/RJ e
Petrobrás. A ideia é reunir advogados e empresários para discutir sobre como o novo modelo da petroleira poderá ajudar a promover a retomada do crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: Agência Petrobras - 18/11/2019

Projeto que permite concessão de áreas do pré-sal será debatido na Comissão de Infraestrutura do Senado
Projeto que permite a licitação para concessão de exploração de petróleo em áreas do pré-sal em situações em que esse regime for mais vantajoso para o país, acabando com a preferência da Petrobras no
regime de partilha de produção, será tema de debate na Comissão de Infraestrutura (CI).
Fonte: TN Petróleo - 18/11/2019

Indicadores
Ibovespa (18/11)| 0,27%

Rosneft ganha mais quatro anos e fará megacampanha no Solimões

Petrobras ON (18/11)| 0,03%

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) prorrogou por quatro anos o segundo período exploratório dos sete blocos que a russa Rosfnet opera na Bacia do Solimões, na parte brasileira da floresta amazônica. Para isso, a empresa se comprometeu com um programa exploratório que prevê, entre compromissos firmes e contingentes, 13 novos poços, 1280 km de sísmica 2D e 120 km² de sísmica 3D.

Petrobras PN (18/11)| 0,75%
Câmbio (18/11)|
R$/US$| 4,1827
R$/€| 4,6357

Fonte: epbr - 18/11/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (18/11)| 57,05

Câmara terá CPI do óleo que atinge o litoral

Brent US$/Barril (18/11)| 62,44

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), autorizou a criação da CPI que vai investigar a origem do óleo que atinge a costa dos nove estados do Nordeste e do Espírito Santo. O ato que
cria a CPI foi publicado nesta segunda-feira, 18. O despacho deve ser lido no plenário na terça, 19.

Gás Natural (18/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,57

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 18/11/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Tensão segue elevada na Bolívia; indústria pode parar por falta de gás

 Instalações Subaquáticas

Fonte: Valor Econômico - 19/11/2019

 Pintura Industrial
 Suporte à Vida Mergulhadores

Mais tempo para desinvestimentos

 Básico de Mergulho Raso

Fonte: Petróleo Hoje - 18/11/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Contas públicas superaram expectativas, afirma Guedes
Fonte: Valor Econômico - 19/11/2019

Aramco vai ao mercado valendo de US$ 1,6 tri a US$ 1,7 tri

(Em breve)

Fonte: Valor Econômico - 18/11/2019

Brasco assina com a NFX Combustíveis Marítimos
Fonte: Petróleo Hoje - 18/11/2019

Liquigás em pauta
Fonte: Petróleo Hoje - 18/11/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

21/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

09/10/2019 a 25/11/2019

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

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.

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).

14/11/2019 a 05/12/2019

EPE

01/2019

Aprimoramento do “Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2019”, desenvolvido pela EPE bienalmente—
consolidação de uma base de informações georreferenciadas, construída sob aspectos geológicos e econômicos, que
permite representar zonas de importância petrolífera das diversas áreas do país.

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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