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Notícias em Destaque
Petrobras faz descoberta de petróleo no Bloco onde está localizado Sagitário
Cerca de quatro meses depois de iniciar a perfuração no bloco S-M-623, onde está localizado o prospecto de Sagitário, a Petrobrás fez sua primeira notificação de indícios de petróleo na área. A descoberta aconteceu no poço 3-BRSA-1370-SPS, em lâmina d’água de 1.841 metros, que está sendo perfurado com a sonda ODN I.
Fonte: Petronoticias - 08/01/2020

Empresas tentam reduzir isenção de Bolsonaro para etanol americano e reverter
reserva de mercado

Indicadores

As distribuidoras BR Distribuidora e Ipiranga, além da associação do setor, a Brasilcom, e
a Abicom (importadoras) enviaram ao Ministério da Economia um ofício conjunto pedindo a revisão da
resolução Câmara de Comércio Exterior (Camex), que ampliou a cota de importação de etanol dos
EUA e restringiu o benefício para produtores nacionais

Ibovespa (08/01)| 0,36%
Petrobras ON (08/01)| 1,63%
Petrobras PN (08/01)| 0,62%
Câmbio (08/01)|

Fonte: epbr - 08/01/2020

R$/US$| 4,0672
R$/€| 4,5235

Estudo detalha porque os motores flex seguirão à frente dos híbridos e elétricos

Petróleo|

O avanço dos motores elétricos não representa risco aos automóveis abastecidos com gasolina e etanol, no chamado ciclo Otto. Pelo menos até 2030 a frota brasileira seguirá, em sua grande maioria,
atendida pelos combustíveis convencionais.

WTI US$/Barril (08/01)| 59,61
Brent US$/Barril (08/01)| 65,44
Gás Natural (08/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo- 08/01/2020

2,14

Cursos Firjan SENAI

Comunicado sobre Estreito de Hormuz

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Em relação à suspensão do trânsito de navios pelo Estreito de Hormuz, a Petrobras informa que avalia
rotineiramente alterações nas rotas de suas embarcações com o objetivo de evitar trechos que tragam risco à segurança de suas operações. A companhia avaliou o referido cenário e, em conjunto com
a Marinha do Brasil, decidiu por evitar, no momento, o trânsito pelo Estreito de Hormuz.

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

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 08/01/2020

Offshore teve média de seis sondas em operação em 2019
Fonte: Petróleo Hoje - 08/01/2020

Royalties podem conter alta da gasolina
Fonte: Valor Econômico- 09/01/2020

Mais petróleo no Porto do Rio
Fonte: Petróleo Hoje - 08/01/2020

Ibama emitiu mais licenças em 2019
Fonte: Petróleo Hoje - 08/01/2020
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Comerc Gás fora da Chamada Pública Incremental da TBG
Fonte: Petróleo Hoje- 08/01/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

25/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

29/11/2019 a 05/02/2019

05/02/2020

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

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

01/2020

17/03/2020

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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