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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (12/12)| 1,11%

ANP divulga Agenda Regulatória 2020-2021

Petrobras ON (12/12)| 1,33%
Petrobras PN (12/12)| 1,88%

A ANP divulgou hoje (12/12) a Agenda Regulatória 2020-2021, que mostra as regulamentações (normas)
com publicação prevista para o seu período de vigência. A Agenda é, ao mesmo tempo, uma ferramenta
de planejamento para a instituição e um instrumento de transparência.

Câmbio (12/12)|
R$/US$| 4,1086
R$/€| 4,5694

Fonte: ANP - 12/12/2019

Petróleo|

Ibama libera produção teste da Petrobras em águas profundas de Sergipe

WTI US$/Barril (12/12)| 59,18
Brent US$/Barril (12/12)| 64,20

A Petrobras recebeu do Ibama licença de operação autorizando o início do Teste de Longa Duração d o
reservatório de Farfan, uma das descobertas feita na região. O plano prevê a instalação do FPSO Cidade
de São Vicente, conectado a um poço de produção. A licença tem validade até 180 dias e por determinação da portaria n° 422, de 26 de outubro de 2011, do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

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

2,33

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 12/12/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas

CNPE realiza última reunião do ano com criação de comitê do REATE

 Corte e Soldagem Subaquática

Foi realizada hoje (12/12) a última reunião de 2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
O Conselho aprovou a criação do Comitê para Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, no âmbito do Programa REATE 2020.

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

Fonte: ANP - 12/12/2019

Eventos

Consumo de gás natural sobe 10% em outubro, diz Abegás
O consumo de gás natural totalizou 78,2 milhões de metros cúbicos diários em outubro. O volume representa alta de 10% em relação ao mesmo período de 2018, quando a demanda foi de 71,1 milhões de m³/
dia.

(Em breve)

Fonte: Abegás - 13/12/2019

Petrobras divulga vencedoras de edital para fomento à inovação
Sete empresas inovadoras dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São
Paulo foram selecionadas no 1º edital do programa Petrobras Conexões para Inovação – Módulo Startups,
realizado em parceria com o Sebrae. As startups receberão de R$ 750 mil a R$ 1,5 milhão para transformar suas ideias em produtos.
Fonte: Agência Petrobras - 12/12/2019

Gás boliviano: reunião com Petrobras tem desfecho positivo
Fonte: Petróleo Hoje - 13/12/2019

Economistas temem uso de royalties para criação de despesas perenes
Fonte: Valor Econômico - 13/12/2019

OP Energia vende participação no Espírito Santo
Fonte: Petróleo Hoje - 12/12/2019

Petro Victory mira blocos onshore
Fonte: Petróleo Hoje - 12/12/2019

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
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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