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Notícias em Destaque
PPSA comercializa gás da União do Campo de Sudoeste de Tartaruga Verde
A Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção,
fechou com a Petrobras acordo para a comercialização da produção de gás da União do Campo de Sudoeste de Tartaruga Verde.
Fonte: TN Petróleo - 07/01/2020

Petrobras tem margens de combustíveis apertadas após alta do petróleo, dizem
analistas
Indicadores

Sem reajustar diesel e gasolina há semanas, a Petrobras está com margens apertadas e deverá elevar os
valores cobrados nas refinarias nos próximos dias, caso as altas dos preços no mercado internacional devido a tensões no Oriente Médio se mantenham, avaliaram especialistas.

Ibovespa (06/01)| 0,70%
Petrobras ON (06/01)| 3,25%

Fonte: TN Petróleo - 06/01/2020

Petrobras PN (06/01)| 1,18%
Câmbio (06/01)|

União entrega primeira carga de petróleo do entorno de Sapinhoá

R$/US$| 4,0548

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou nesta segunda-feira (6) que realizou o carregamento da primeira parcela do petróleo da União do bloco do Entorno de Sapinhoá, na Bacia de Santos. O volume entregue é de
630 mil barris. A carga já havia sido vendida para a Petrobrás durante leilão em São Paulo, em agosto de
2018.

R$/€| 4,5384
Petróleo|
WTI US$/Barril (06/01)| 63,27
Brent US$/Barril (06/01)| 68,91

Fonte: Petronotícias - 06/01/2020

Gás Natural (06/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Mistura mínima de biodiesel no diesel comercializado no País sobe para 12% em
março

2,14

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

A mistura de biodiesel no diesel comercializado no País passa a ser de, no mínimo, 12% a partir de março. O porcentual foi confirmado no edital do primeiro leilão para aquisição de biodiesel publicado pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No leilão anterior, o porcentual mínimo obrigatório era de 11%.

 Corte e Soldagem Subaquática
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 06/01/2020

Neoenergia estuda três complexos eólicos offshore no Ceará, RJ e RS
A Neoenergia iniciou o licenciamento de três novos projetos para a construção de eólicas offshore no Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. Juntos, somam 9 GW de capacidade instalada em 600 aerogeradores – maiores projetos em planejamento no país.
Fonte: epbr - 06/01/2020

Petrobras é livre para definir preços, diz Castello Branco
Fonte: Valor Econômico - 07/01/2020
09 de Janeiro - Firjan Sede

País tem espaço para construção de refinarias, diz diretor da ANP
Fonte: Valor Econômico - 07/01/2020

BNDES convida oito instituições para mediar venda de sua participação na Petrobras
Fonte: Portos e Navios - 06/01/2020

Renovação de FPSO em negociação
Fonte: Petróleo Hoje - 07/01/2020

Petrobras devolverá bloco na Bacia Potiguar
Fonte: Petróleo Hoje - 06/01/2020

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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