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Notícias em Destaque
871 blocos exploratórios para petróleo e gás em oferta em 2020
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) tem programada para 2020 a realização de três leilões de áreas
exploratórias de petróleo. As concorrências, ainda sem data definidas, devem acontecer no segundo
semestre do ano e colocar em oferta 871 blocos exploratórios, a maior parte em áreas na oferta permanente.
Fonte: epbr - 10/01/2020

Ministro prevê apresentar até fevereiro mecanismo para absorver altas do petróleo

Indicadores

O Ministério de Minas e Energia planeja apresentar até fevereiro um mecanismo que terá como objetivo proteger o país de eventuais crises relacionadas ao aumento súbito de preços do petróleo, afirmou
nesta quarta-feira o ministro da pasta, Bento Albuquerque, em entrevista à Globonews.

Ibovespa (09/01)| 0,26%
Petrobras ON (09/01)| 0,56%
Petrobras PN (09/01)| 0,33%

Fonte: TN Petróleo - 09/01/2020

Câmbio (09/01)|
R$/US$| 4,0744

EPE cadastra 158 projetos para leilões de energia termelétrica a gás e carvão

R$/€| 4,5242

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) anunciou nesta quarta-feira o cadastramento de 158 projetos
para os leilões de energia A-4 e A-5 de 2020, agendados para 30 de abril, que contarão com fontes
termelétricas a gás natural (146) e a carvão (12).

Petróleo|
WTI US$/Barril (09/01)| 59,56
Brent US$/Barril (09/01)| 65,37
Gás Natural (09/01)|

Fonte: TN Petróleo - 09/01/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Programa Energy Future é apresentado na Firjan

2,17

Cursos Firjan SENAI

As concessionárias do setor elétrico que participam do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da
ANEEL apresentaram nesta quinta-feira (9/1) o Energy Future para startups interessadas em participar
do edital. O encontro ocorreu às 10h no auditório da Firjan, na Av. Graça Aranha 1, Centro do Rio.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

Fonte: TN Petróleo - 09/01/2020

 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas

Ministério da Economia desconhecia proposta de criar fundo do petróleo

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: O Globo - 10/01/2020

Eventos

Cronograma de Atapu em xeque
Fonte: Petróleo Hoje - 10/01/2020

Os EUA não precisam do petróleo do Oriente Médio?
Fonte: Petróleo Hoje - 09/01/2020

Comitê do Reate saindo do papel
Fonte: Petróleo Hoje - 09/01/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

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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