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Notícias em Destaque
Retrospectiva Firjan 2019
A sensação, ao chegar ao fim deste ano, é a de dever cumprido: a Firjan atuou intensamente em prol da
retomada de uma economia mais competitiva para o Rio e o Brasil. Para isso, elaborou estudos e notas
técnicas e protagonizou a defesa dos pleitos de interesse da indústria. Em paralelo, reformas estruturais
fundamentais para o desenvolvimento do país começaram a tomar forma.
Fonte: Firjan

Autorizada a retomada da Chamada Pública do Gasbol
Indicadores

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e a Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) celebraram hoje (23/12) Termo de Compromisso para a retomada do processo de Chamada Pública nº 01/2019 para a contratação de capacidade no
Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), operado pela TBG.

Ibovespa (24/12)| 0,64%
Petrobras ON (24/12)| 1,47%
Petrobras PN (24/12)| 0,79%

Fonte: ANP - 23/12/2019

Câmbio (24/12)|
R$/US$| 4,0793

Petrobras inicia fase vinculante de venda de blocos na Bacia do Espírito Santo

R$/€| 4,5221

As Concessões ES-T-506_R11 e ES-T-516_R11, que contemplam os blocos ES-T-506 e ES-T-516, respectivamente, foram adquiridas na 11ª Rodada de Licitações da ANP. Os contratos foram assinados em 2013, e
estão atualmente no Primeiro Período Exploratório. A Petrobras detém 50% de participação em cada um
dos blocos, em parceria com a Cowan Petróleo e Gás, que é a operadora e detém os 50% restantes.

Petróleo|
WTI US$/Barril (24/12)| 61,11
Brent US$/Barril (24/12)| 67,20

Gás Natural (24/12)|

Fonte: Agência Petrobras- 23/12/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,17

Cursos Firjan SENAI

Petrobras terá nova reestruturação

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: Petróleo Hoje - 24/12/2019

 Instalações Subaquáticas
 Corte e Soldagem Subaquática

ANP prorroga autorizações relativas a gasodutos

 Suporte à Vida Mergulhadores

Fonte: Petróleo Hoje - 26/12/2019

 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Queima de gás gera mais de R$ 100 milhões em multas

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 24/12/2019

Petrobras amplia prazo para Pelotas
Fonte: Petróleo Hoje - 23/12/2019

Nova licitação de sondas ancoradas
Fonte: Petróleo Hoje - 25/12/2019

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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