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Notícias em Destaque
Publicada Resolução que autoriza Leilão da 17ª Rodada de Licitações em 2020
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou Resolução nº 24, publicada hoje, 19, em Diário Oficial
Extra da União, autorizando a realização da 17ª Rodada de Licitações para exploração e produção de petróleo e gás natural, em 2020, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Fonte: MME - 19/11/2019

Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) qualifica sete projetos
do MME como prioritários
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) qualificou hoje, 19, sete projetos do Ministério de Minas e Energia (MME).
Fonte: MME - 19/11/2019

Petrobras assina contrato para venda da Liquigás
Indicadores

A Petrobras assinou hoje (19/11), com a Copagaz e a Nacional Gás Butano, contrato para a venda da totalidade da sua participação na Liquigás Distribuidora S.A.

Ibovespa (19/11)| 0,38%

Fonte: Agência Petrobras - 19/11/2019

Petrobras ON (19/11)| 1,42%
Petrobras PN (19/11)| 1,03%

Partilha ou concessão: especialistas divergem quanto a mudanças nas regras de exploração do pré-sal

Câmbio (20/11)|
R$/US$| 4,2027
R$/€| 4,6522

Os debatedores presentes a audiência pública na Comissão de Infraestrutura (CI) divergiram, nesta terçafeira (19), quanto ao projeto que estabelece o fim do direito de preferência da Petrobras nos leilões do
pré-sal.

Petróleo|
WTI US$/Barril (19/11)| 57,01
Brent US$/Barril (19/11)| 62,40

Fonte: TN Petróleo- 19/11/2019

Gás Natural (19/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Roberto Campos Neto, do BC diz que resultado do leilão do pré-sal contribuiu para
alta do dólar

2,56

Cursos Firjan SENAI

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou à Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) que está monitorando de perto o movimento de alta do dólar.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas

Fonte: TN Petróleo - 19/11/2019

 Pintura Industrial
 Suporte à Vida Mergulhadores

Petróleo fecha em alta, após dados dos estoques dos EUA

 Básico de Mergulho Raso

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira (20) em forte alta, apagando as
perdas da véspera, com a constatação de que os estoques americanos, segundo os dados oficiais do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) divulgados hoje, cresceram menos do que o apontado
pelo Instituto Americano de Petróleo (API, também na sigla em inglês).

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Abegás - 20/11/2019

Petrobras ganha R$24 bi com MP trabalhista

(Em breve)

Fonte: Valor Econômico - 21/11/2019

Petrobras licitará FPSOs próprios em 2020
Fonte: Petróleo Hoje- 20/11/2019

Maior Produtora de Petróleo até 2020
Fonte: Petróleo Hoje- 20/11/2019

BNDES vai esperar IPO da Saudi Aramco antes de decidir sobre Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 21/11/2019

Liberada licença do Tepor
Fonte: Petróleo Hoje - 20/11/2019

17ª Rodada ofertará 128 blocos
Fonte: Petróleo Hoje - 20/11/2019

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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