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Notícias em Destaque
Bolsonaro tem vagas para indicar na ANP, Antaq e no Conselho da Petrobras em 2020
O presidente Jair Bolsonaro começa 2020 com uma vaga para preencher no Conselho de Administração da
Petrobras e três diretorias para indicar na Agência Nacional do Petróleo (ANP). As posições são estratégicas para a política energética que será desenvolvida pelo governo.
Fonte: epbr - 02/01/2020

Preço do petróleo atinge maior alta anual desde 2016
O preço do petróleo teve o maior crescimento dos últimos três anos em 2019. O preço do barril Brent subiu cerca de 23% ao longo do período, enquanto que WTI teve elevação de 34%. Eles fecharam o ano valendo US$ 66,00 e US$ 61,06 por barril, respectivamente.

Indicadores
Ibovespa (02/01)| 2,53%

Fonte: Petronotícias - 02/01/2020

Petrobras ON (02/01)| 2,5%
Petrobras PN (02/01)| 1,72%

Justiça do Rio de Janeiro suspende a liminar e a Refit poderá vender combustível
delivery

Câmbio (02/01)|
R$/US$| 4,0207

A Refit conseguiu cassar a liminar que a proibia de vender combustível por meio de um aplicativo, o
GoFit, serviço lançado em outubro no Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão é da desembargadora Geórgia Lima, do TJ/RJ, e pode incendiar a concorrência com os postos de gasolina das duas cidades.

R$/€| 4,5051
Petróleo|
WTI US$/Barril (02/01)| 61,18

Fonte: Petronotícias - 02/01/2020

Brent US$/Barril (02/01)| 66,25
Gás Natural (02/01)|

Brasil bate recorde em dezembro de exportação de petróleo

Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Folha de São Paulo - 02/12/2020

2,12

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Setor naval faz ajustes para atender novo bunker

 Instalações Subaquáticas

Fonte: Valor Econômico - 03/01/2020

 Corte e Soldagem Subaquática
 Suporte à Vida Mergulhadores

Desinvestimentos da Petrobras “estouram” em 2019

 Básico de Mergulho Raso

Fonte: Petróleo Hoje - 02/01/2020

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Exportações para América do Sul tiveram maior redução percentual em 2019
Fonte: Portos e Navios - 02/01/2020

Eneva em reestruturação
Fonte: Valor Econômico - 03/01/2020

09 de Janeiro - Firjan Sede

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

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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