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Notícias em Destaque
Petróleo continua ser o principal produto de exportação do Rio que tem a China como seu principal parceiro comercial
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN – informa que a corrente de comércio fluminense
deve fechar o ano em valores próximos aos de 2018, quando o estado registrou o maior fluxo internacional desde 2004. A estimativa é com com base nos dados da última edição do Rio Exporta, boletim que
apresenta os resultados de comércio exterior no período de janeiro a outubro, e do Diagnóstico do Comércio Exterior do Estado do Rio, ambos elaborados pela federação.
Fonte: Petronotícias - 26/12/2019

Indicadores

Petrobras informa sobre preço do gás natural para distribuidoras e impacto no Novo
Mercado de Gás

Ibovespa (26/12)| 1,16%
Petrobras ON (26/12)| 0,9%

Nos últimos meses de 2019, a Petrobras renovou contratos com 12 distribuidoras estaduais - GásBrasiliano, São Paulo Sul, Comgás (parcialmente), BR Espírito Santo, Gasmig, CEG, CEG-RIO, Algás, Bahiagás,
Sergás, Potigás e Pbgás, que entrarão em vigor em janeiro de 2020, com base em uma nova fórmula de
preço da molécula de gás indexada ao preço do petróleo.

Petrobras PN (26/12)| 1,34%
Câmbio (26/12)|
R$/US$| 4,0595
R$/€| 4,5071

Fonte: Agência Petrobras - 26/12/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (26/12)| 61,68

Equinor submete à ANP declarações de comercialidade de Carcará, no pré-sal da BS

Brent US$/Barril (26/12)| 67,92

A Equinor, como operadora, em nome dos consórcios BM-S-8 e Norte de Carcará, informa que submeteu,
à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as Declarações de Comercialidade
da descoberta de Carcará, na área de pré-sal da Bacia de Santos. Juntamente com as Declarações de Comercialidade, os consórcios submeteram à ANP o Relatório Final do Plano de Avaliação de Áreas.

Gás Natural (26/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,29

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 26/12/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas

BR Distribuidora vende participação na CDGN Logística

 Corte e Soldagem Subaquática
 Suporte à Vida Mergulhadores

A BR Distribuidora anunciou nesta quinta (26) que vendeu por R$ 25,3 milhões sua participação de 49%
na CDGN Logística para a MDC – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pela Pacífico Administração de Recursos. Com a operação, a MDC passa a ter 100% do capital social da CDGN.

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

Fonte: epbr - 27/12/2019

Eventos

Petrobras contrata 18 milhões de m³/d no Gasbol
Fonte: Petróleo Hoje - 27/12/2019

Norbe VI na locação
Fonte: Petróleo Hoje - 26/12/2019

Aproximação entre EUA e China puxa cotação do barril de petróleo
Fonte: Valor Econômico - 27/12/2019

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

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.

26/12/2019 a 24/02/2020
ANP

26/2019

05/02/2020

17/03/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 30/2014, que trata da
Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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