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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (05/12)| 0,29%

Firjan lança “Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro 2019-2020”

Petrobras ON (05/12)| 1,3%
Petrobras PN (05/12)| 1,31%

A Firjan lançou na quarta-feira (4/12) a 3ª edição do documento “Perspectivas do Gás Natural no Rio de
Janeiro”. Além dos principais dados estatísticos de oferta e demanda do produto no estado e no país, a
publicação faz uma análise do arcabouço regulatório do gás, por meio de artigos da ANP, e do governo do
estado do Rio de Janeiro.

Câmbio (05/12)|
R$/US$| 4,2130
R$/€| 4,6750

Fonte: Firjan - 05/12/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (05/12)| 58,43

ANP faz audiência sobre aperfeiçoamento das regras para queima de gás

Brent US$/Barril (05/12)| 63,39
Gás Natural (05/12)|

A ANP realizou ontem (4/12) audiência pública sobre a minuta da resolução que revisa a Portaria ANP n°
249/2000. O regulamento trata dos procedimentos para controle das queimas e perdas de petróleo e gás
natural nas atividades de E&P, incluindo as definições de casos enquadrados como queimas ordinárias,
dispensadas de prévia autorização.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,43

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: ANP - 05/12/2019

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida Mergulhadores

Justiça do Rio define que taxa de fiscalização sobre petróleo é inconstitucional

 Básico de Mergulho Raso

Os desembargadores membros do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiram por
unanimidade a inconstitucionalidade da lei estadual que determinava a cobrança de uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de produção e exploração de petróleo e gás
em áreas do Rio de Janeiro.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 05/12/2019

NTS pode ter chamada pública conjunta com o Gasbol em 2020

(Em breve)

A ANP planeja realizar uma oferta conjunta de capacidade disponível da NTS e da TBG, controladora do
Gasbol, no segundo semestre de 2020. Segundo Hélio Bisaggio, superintendente de Infraestrutura e Movimentação da agência, a partir da comunicação da demanda da Petrobras para o atendimento de seus
contratos vigentes nos gasodutos, as transportadoras podem planejar a oferta de capacidade.
Fonte: Abegás - 06/12/2019

Witzel vai à Justiça contra divisão de verba de royalties
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2019

ANP define estrutura para o RenovaBio
Fonte: Petróleo Hoje - 05/12/2019

Petrobras compra participação da Repsol
Fonte: Petróleo Hoje - 05/12/2019

Opep decide reduzir a produção de petróleo para manter preço
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2019

Golar testa caminhão movido a GNL
Fonte: Valor Econômico - 06/12/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

24/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

06/11/2019 a 23/12/2019

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

25/2019

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
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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