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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (15/01)| 1,049%

Petrobras faz nova notificação de descoberta de petróleo em Marlim Leste

Petrobras ON (15/01)| 2,23%

A Petrobras notificou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre uma descoberta de indícios de petróleo no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos, em lâmina d’água de 1.226 metros, no poço
denominado 9-MLL-83-RJS.

Petrobras PN (15/01)| 1,5%
Câmbio (15/01)|
R$/US$| 4,1622

Fonte: Petronotícias - 15/01/2020

R$/€| 4,6425
Petróleo|

Décio Oddone renuncia da direção-geral da ANP; leia a carta na íntegra

WTI US$/Barril (15/01)| 57,81

Décio Oddone apresentou sua renúncia ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás
e Biocombustíveis (ANP), formalizada em carta enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e
ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na sexta (6).

Brent US$/Barril (15/01)| 64,00
Gás Natural (15/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 15/01/2020

2,12

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras divulga teaser para venda de ativos na Bacia do Espírito Santo

 Corte e Soldagem Subaquática

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade
de sua participação em dois conjuntos de concessões marítimas em águas profundas no pós-sal, denominados Polo Golfinho e Polo Camarupim, localizados na Bacia do Espírito Santo.

 Básico Mergulho Raso Profissional
 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas

Fonte: Agência Petrobras - 15/01/2020

As datas de início estão sujeitas a alteração

Bolsonaro revela plano para mudar cobrança de imposto sobre combustíveis

Eventos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (15) que apresentou ao ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, um plano para alterar a forma de cobrança do ICMS de combustíveis. O
imposto passaria a ser tributado na refinaria e não nos postos de abastecimento, o que poderia trazer
redução de preços para os consumidores finais.
Fonte: Petronotícias - 15/01/2020

Aker Solutions e Equinor fecham contrato com foco na redução de CO2
A Equinor concedeu à Aker Solutions um contrato de engenharia e design front-end (FEED) para modificações na parte superior para acomodar a energia dos topsides das plataformas Troll B e C. Estimase que as reduções de CO2 sejam de 450.000 toneladas /ano após a conclusão do projeto.
Fonte: TN Petróleo - 15/01/2020

Petrobras dá partida em nova oferta da BR Distribuidora
Fonte: Valor Econômico - 15/01/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Campanha em Maromba em 2022
Fonte: Petróleo Hoje - 16/01/2020

Subsea para revitalização de Marlim e Voador
Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2020

Os postulantes às refinarias da Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 16/01/2020

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

01/2020

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.

16/01/2020 a 16/03/2020
ANP

17/03/2020

15/04/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Portaria ANP nº 251/2000, que trata da
Regulamentação do acesso não discriminatório, por terceiros interessados, aos terminais aquaviários, existentes ou a
serem construídos, para movimentação de petróleo, seus derivados e de biocombustíveis.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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