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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/11)| 0,25%

Petrobras encontra indícios de óleo e gás em Marlim Leste, na Bacia de Campos

Petrobras ON (25/11)| 0,62%
Petrobras PN (25/11)| 0,83%

A Petrobrás encontrou indícios petróleo e gás no poço 4-BRSA-1372-RJS, dentro do bloco de Marlim Leste, no pré-sal da Bacia de Campos. A descoberta aconteceu em lâmina d’água de 2.024 metros, de acordo com dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Câmbio (25/11)|
R$/US$| 4,2089
R$/€| 4,6353

Fonte: Petronotícias - 25/11/2019

Petróleo|

Lei Geral do Licenciamento Ambiental em debate no Senado

WTI US$/Barril (25/11)| 58,01
Brent US$/Barril (25/11)| 63,65

Uma proposta para a criação de uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PLS 168/2018) será debatida
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta terça-feira, 26. A proposta prevê a adoção da
avaliação Ambiental Estratégica (AAE) em âmbito nacional e também prevê seis possibilidades de licenças ambientais.

Gás Natural (25/11)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,53

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 25/11/2019
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Comunicado sobre a venda da ANSA e da UFN-III

 Instalações Subaquáticas
 Pintura Industrial

A Petrobras informa que, em relação à venda de 100% de sua participação acionária na Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) e da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), foram encerradas as negociações em curso com a Acron Group, sem a efetivação do negócio.

 Suporte à Vida Mergulhadores
 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Agência Petrobras - 26/11/2019

Eventos

Exigências de menos enxofre nos combustíveis para navios fará mercado internacional mudar a partir de 1º de janeiro
As principais refinarias de petróleo do mundo estão desenvolvendo novas tecnologias em suas unidades
de processamento para melhorar e acelerar a produção de bunker com baixo teor de enxofre. Essas decisões são para atender à regulamentação que entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

(Em breve)

Fonte: Petronotícias - 25/11/2019

BR Distribuidora estuda vender participação na ES Gás, do Espírito Santo
Presidente da companhia, Rafael Grisolia, afirmou que a companhia está pensando em vender a sua participação da ES Gás, distribuidora de gás natural do Espírito Santo, criada este ano para assumir o contrato de concessão do estado.
Fonte: Abegás - 25/11/2019

Petrobras define campanha exploratória de 2020
Fonte: Petróleo Hoje - 25/11/2019

Comissão do Senado vota mudanças na partilha
Fonte: Petróleo Hoje - 25/11/2019

Supercomputador a serviço do pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 25/11/2019

Petrobras inicia uso de inteligência artificial em sonda
Fonte: Petróleo Hoje - 25/11/2019

Competição no mercado de combustíveis depende de infraestrutura
Fonte: Portos e Navios - 25/11/2019

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.

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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