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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/01)| 0,25%

ANP aperfeiçoa regras para queima de gás

Petrobras ON (16/01)| 0,32%

O regulamento revisa a Portaria ANP n° 249/2000 e inclui as definições de casos enquadrados como
queimas ordinárias, dispensadas de prévia autorização, e os procedimentos para autorização e convalidação de queimas extraordinárias.

Petrobras PN (16/01)| 0,1%
Câmbio (16/01)|
R$/US$| 4,1726

Fonte: ANP - 16/01/2020

R$/€| 4,6491
Petróleo|

Raízen negocia consórcio com fundo GIP por refinarias da Petrobras, dizem fontes

WTI US$/Barril (16/01)| 58,52

A gestora de fundos Global Infrastructure Partners (GIP) planeja apresentar uma oferta conjunta com
a Raízen pelas refinarias colocadas à venda pela Petrobras, disseram duas pessoas com conhecimento
do assunto.

Brent US$/Barril (16/01)| 64,62
Gás Natural (16/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 16/01/2020

2,08

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras fará leilão para vender 10 milhões de m³/dia de gás boliviano na fronteira com Brasil, diz diretor da ANP

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

A Petrobras vai licitar, na fronteira com a Bolívia, o volume de 10 milhões de m³/dia de gás natural
que a importa do país vizinho. A informação foi dada nesta quinta (16/1) pelo diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), José Cesário Cecchi.

 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 16/01/2020

Eventos

Primeira fase das obras do Terminal de Macaé deve gerar até 2 mil novos postos
de trabalho
Muita expectativa em torno do início da construção Terminal Portuário de Macaé (Tepor), prevista para começar ainda neste trimestre. A previsão é que a obra gere 2 mil postos de trabalho somente na
primeira etapa do empreendimento. Nos próximos três anos, esse número pode chegar a 7 mil vagas.
Fonte: Petronotícias - 16/01/2020

Líder em geração de energia, Engie também quer protagonismo em gás natural
Passados pouco mais seis meses da compra da Transportadora Associada de Gás (TAG) da Petrobrás
por quase R$ 34 bilhões – maior compra realizada em 2019 no País -, a empresa acompanha de perto a
evolução da abertura do mercado de gás para definir os próximos passos de seus investimentos no
Brasil.
Fonte: Abegás - 17/01/2020
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Aprovada resolução que aprimora a qualidade da gasolina
A diretoria da ANP aprovou hoje (16/1) resolução que visa aprimorar a qualidade da gasolina automotiva brasileira, beneficiando o consumidor. A resolução estabelecerá as especificações e as obrigações
quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos, em substituição à Resolução ANP nº 40, de 2013.
Fonte: ANP - 16/01/2020

Relator aprova PL que muda regras da partilha
Fonte: Petróleo Hoje - 16/01/2020

R$ 3 bi para descomissionar Espadarte e Tartaruga Verde
Fonte: Petróleo Hoje - 16/01/2020

Ecopetrol aprovada em Gato do Mato
Fonte: Petróleo Hoje - 16/01/2020

Indústria naval parou e demitiu 27 mil trabalhadores
Fonte: Portos e Navios - 16/01/2020

Prazo estendido para blocos terrestres
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
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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