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Notícias em Destaque
Petrobras deve receber propostas por refinarias até 5 de março, apesar das pressões internas para não vender
Mesmo com forte resistência de seu corpo interno de engenheiros, através da AEPET, a Petrobrás segue o roteiro traçado e continua incentivando a venda de suas refinarias. Para lembrar, a estatal
anunciou no ano passado a venda de participação em oito de suas refinarias.
Fonte: Petronotícias - 13/01/2020

Gasolina e diesel caem 3% nas refinarias, divulga Petrobras
Indicadores

A Petrobras confirma que baixou em 3% o preço do diesel e da gasolina para as refinarias. A medida
entra em vigor nesta terça-feira (14). O último reajuste anunciado pela companhia para a gasolina foi
em 1º de dezembro do ano passado e, para o diesel, no dia 21 daquele mês.

Petrobras ON (13/01)| 0,03%

Fonte: TN Petróleo - 13/01/2020

Petrobras PN (13/01)| 0,2%

Ibovespa (13/01)| 1,58%

Câmbio (13/01)|

Filial da boliviana YPFB é autorizada a importar gás para o MS

R$/US$| 4,1309
R$/€| 4,5989

Em portaria publicada na edição da sexta-feira (10) do DOU, o ministério de Minas e Energia autorizou
a filial brasileira da YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a importar gás natural até dezembro de 2024. Mato Grosso do Sul está entre os mercados potenciais da empresa, além de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Petróleo|
WTI US$/Barril (13/01)| 58,08
Brent US$/Barril (13/01)| 64,20
Gás Natural (13/01)|

Fonte: TN Petróleo - 13/01/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Portaria estabelece periodicidade para o Plano Nacional de Energia (PNE)

2,18

Cursos Firjan SENAI

O MME publicou na sexta feira dia 10, a Portaria nº 6 de 2020 definindo a periodicidade para a publicação do Plano Nacional de Energia (PNE). A portaria estabelece um intervalo de 5 anos para cada ciclo e ainda, um horizonte de estudo de no mínimo trinta anos.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

Fonte: MME - 13/01/2020

 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas

Mais um ano para o FPSO Polvo

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Petróleo Hoje - 13/01/2020

Eventos

Splenda Offshore assume a administração do Porto de Angra dos Reis
Fonte: Portos e Navios - 13/01/2020

Descomissionamento: reversão de bens sob críticas
Fonte: Petróleo Hoje - 13/01/2020

ANP autoriza Perenco a reiniciar produção
Fonte: Petróleo Hoje - 13/01/2020

Petrobras deve fechar fábrica de fertilizantes e mil podem ser demitidos no Paraná
Fonte: Estadão - 14/01/2020
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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