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Notícias em Destaque
Firjan comemora simplificação do licenciamento ambiental no RJ
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) comemora a regulamentação do Sistema
de Licenciamento Ambiental e demais Procedimentos de Controle Ambiental (Selca), publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no último dia 24/12, através do decreto nº 46.890/2019.
Fonte: Firjan - 30/12/2019

Bônus da Cessão Onerosa: ANP emite R$ 11,73 bilhões em ordens bancárias para
Banco do Brasil distribuir para estados e municípios
Indicadores

Após o final do processo de arrecadação do bônus de assinatura, referente ao leilão do Excedente da
Cessão Onerosa de duas áreas na Bacia de Santos, a ANP emitiu ordens bancárias no valor de R$ 11,73
bilhões em favor do Banco do Brasil (BB), que poderá creditar a partir de amanhã (31/12) nas contas de
estados e municípios.

Ibovespa (31/12)| 0,76%
Petrobras ON (31/12)| 0,53%
Petrobras PN (31/12)| 1,11%

Fonte: ANP - 30/12/2019

Câmbio (31/12)|
R$/US$| 4,0301

Petrobras renova contrato de gás natural com 12 distribuidoras estaduais

R$/€| 4,5305

Os contratos foram renovados com a GasBrasiliano (SP), São Paulo Sul (SP), Comgás (SP), BR Espírito Santo (ES), Gasmig (MG), CEG (RJ), CEG-Rio (RJ), Algás (AL), Bahiagás (BA), Sergás (SE), Potigás (RN) e
PBGás (PB). No caso da Comgás, o contrato foi parcialmente renovado.

Petróleo|
WTI US$/Barril (31/12)| 61,06
Brent US$/Barril (31/12)| 66,00

Fonte: Abegás - 30/12/2019

Gás Natural (31/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Bancada amazonense quer que a ANP libere 23 áreas para exploração de gás natural
no Amazonas

2,19

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

A bancada do Amazonas está se mobilizando para pressionar a Agência Nacional do Petróleo e Biocombustível (ANP) para incluir 23 campos com potencial de produção de gás natural no Amazonas, no novo
edital de licitação.

 Instalações Subaquáticas
 Corte e Soldagem Subaquática
 Suporte à Vida Mergulhadores

Fonte: Petronotícias - 30/12/2019

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

Petrobras informa sobre renúncia de Conselheira de Administração

Eventos

A Petrobras informa que a Conselheira Clarissa de Araújo Lins apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia, bem como aos Comitês do Conselho dos quais fazia parte, por motivos profissionais que a impedem, neste momento, de continuar a desempenhar tais funções.
Fonte: Agência Petrobras - 02/01/2020

Petrobras investirá US$ 20 bi nos próximos 4 anos para recuperar produção na Bacia
de Campos
Fonte: O Globo - 02/12/2020

Poço em Búzios supera 50 mil b/d de petróleo
Fonte: Petróleo Hoje - 31/12/2019

Cade investiga distribuidoras e refinaria no RJ
Fonte: Petróleo Hoje - 31/12/2019

Petrobras vive “monopólio” de mangueiras marítimas
Fonte: Petróleo Hoje - 30/12/2019

Marco do licenciamento aguarda votação
Fonte: Petróleo Hoje - 30/12/2019

CGG finaliza joint-venture com a Fugro
Fonte: Petróleo Hoje - 30/12/2019

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

01/2020

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).

06/01/2020 a 19/02/2020
ANTAQ

05/02/2020

22/01/2020

Obter contribuições, subsídios e sugestões para proposta de norma que regulamenta as operações de transbordo ship
to ship e o subsequente transporte a granel de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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