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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (02/12)| 0,64%

Produção no Pré-sal sobe 4,6% em outubro

Petrobras ON (02/12)| 0,13%
Petrobras PN (02/12)| 0,27%

A produção do Pré-sal em outubro aumentou 4,6% em relação a setembro, totalizando 2,394 milhões de
barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d), sendo 1,905 milhões de barris por dia (MMbbl/d) de petróleo e 77,6 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3/d) de gás natural.

Câmbio (02/12)|
R$/US$| 4,2261
R$/€| 4,6796

Fonte: ANP - 02/12/2019

Petróleo|

Petrobras divulga teaser para venda de ativos de E&P na Bacia de Sergipe-Alagoas

WTI US$/Barril (02/12)| 55,96
Brent US$/Barril (02/12)| 60,92

A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de
sua participação nos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco, pertencentes à Concessão BT-SEAL13, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas.

Gás Natural (02/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,33

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 02/12/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Grupo que monitora óleo no litoral brasileiro afirma que situação é estável

 Instalações Subaquáticas

A situação das manchas de óleo, que já atingiu todo o litoral do Nordeste, além de trechos do Espírito
Santo e do Rio de Janeiro, é estável. A informação foi divulgada pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), que é composto pela Marinha, pelo Ibama e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP).

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

Fonte: TN Petróleo - 02/12/2019

Eventos

Institutos SENAI recebem Prêmio de Inovação Tecnológica da ANP por robô para limpar dutos de petróleo
Os Institutos SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados, de Florianópolis (SC), e de Polímeros, de São
Leopoldo (RS), foram premiados como finalistas do Prêmio de Inovação Tecnológica 2019 da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), pelo desenvolvimento de um robô para a limpeza de
dutos do pré-sal.

(Em breve)

Fonte: TN Petróleo - 02/12/2019

É preciso acelerar extração de petróleo, diz presidente da Firjan
Fonte: Valor Econômico - 02/12/2019

Lula produz mais de um terço do óleo nacional
Fonte: Petróleo Hoje - 02/12/2019

Shell avança em Saturno
Fonte: Petróleo Hoje - 02/12/2019

Investimento poderia atingir US$ 5 bi ao ano, diz Abiquim
Fonte: Valor Econômico - 03/12/2019

Geopark faz descoberta no Recôncavo
Fonte: Petróleo Hoje - 02/12/2019

BP e Bunge finalizam joint-venture
Fonte: Petróleo Hoje - 02/12/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

20/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

30/09/2019 a 14/11/2019

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

22/2019

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

25/2019

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.

29/11/2019 a 05/02/2019
ANP

-

05/02/2020

Dar ciência das minutas do edital e dos contratos de concessão da Oferta Permanente, que contempla
aprimoramentos e a inclusão de blocos exploratórios e área com acumulação marginal, bem como a exclusão de
blocos e áreas que foram arrematados no 1º Ciclo da Oferta Permanente.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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