08 de janeiro de 2020 | Ano VIII | Nº 005

Notícias em Destaque
ANP faz audiência pública para debater resolução sobre descomissionamento
A ANP realiza nesta quarta-feira (8/1), às 10h, audiência pública relativa à proposta de regulamentação
sobre descomissionamento de instalações de exploração e produção e alienação e reversão de bens. A
audiência será no escritório central da ANP, no Rio de Janeiro.
Fonte: ANP - 07/01/2020

Bolsonaro defende ICMS nas refinarias e entrega direta de etanol para baratear
combustíveis
Indicadores

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta terça-feira a cobrança do ICMS nas refinarias e a possibilidade de usineiros entregarem o etanol diretamente nos postos de gasolina, sem intermédio de distribuidores, como ideias para a redução do preço dos combustíveis.

Petrobras ON (07/01)| 1,36%

Fonte: TN Petróleo - 07/01/2020

Petrobras PN (07/01)| 0,39%

Ibovespa (07/01)| 0,18%

Câmbio (07/01)|

Ministério quer simplificar legislação para operações de navios de Gás Natural Liquefeito

R$/US$| 4,0841
R$/€| 4,5551
Petróleo|

O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, tem buscado simplificar a legislação das operações das Unidades Estacionárias de Regaseificação – navios que recebem o GNL, o transformam em gás e, depois, o transportam por dutos. A questão já foi debatida por ele com representantes
do Ministério de Minas e Energia, da Receita Federal e da AGU no mês passado.

WTI US$/Barril (07/01)| 62,70
Brent US$/Barril (07/01)| 68,91
Gás Natural (07/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Abegás - 08/01/2020

2,14

Cursos Firjan SENAI

Secretários de Fazenda dos Estados descartam redução de ICMS sobre combustível

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Secretários de Fazenda ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)
apontam que a arrecadação sobre combustíveis representa uma fatia significativa dos recursos estaduais
e que a atual situação financeira dos Estados não permite aos governadores abrir mão de receitas. Portanto, uma redução da alíquota estaria descartada.

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

Eventos

Fonte: Abegás - 08/01/2020

Ibama abre consulta para modelar licenciamento de eólicas offshore no Brasil
O Ibama abriu consulta pública para receber contribuições para a publicação de Termo de Referência
(TR) modelo que vai indicar os caminhos para a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental dos projetos de eólicas offshore no país. As contribuições podem ser enviadas ao órgão ambiental até 3 de abril.
Fonte: epbr - 07/01/2020

Petrobras faz descoberta em Santos
Fonte: Petróleo Hoje - 07/01/2020
09 de Janeiro - Firjan Sede

Total assina acordo para suprir termelétrica no ES
Fonte: Petróleo Hoje - 07/01/2020

Aumento no combustível marítimo em 50% por mudança regulatória impacta empresas do setor
Fonte: Portos e Navios - 07/01/2020

Privatizações impulsionam aquisições
Fonte: Valor Econômico - 08/01/2020

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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