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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (20/01)| 0,32%

Chamada Pública Incremental da TBG recebe 47 formulários de 15 solicitantes

Petrobras ON (20/01)| 0,41%

Os resultados consolidados foram promissores e superaram as expectativas, com solicitação de 38,7
milhões de m³/dia de capacidade de entrada e 29,5 milhões de m³/dia de capacidade de saída. A solicitação de capacidade incremental foi realizada por empresas de diferentes áreas de atuação.

Petrobras PN (20/01)| 0,5%
Câmbio (20/01)|
R$/US$| 4,1829

Fonte: ANP - 17/01/2020

R$/€| 4,6367
Petróleo|

Petrobras inicia fase não vinculante para venda da TAG

WTI US$/Barril (20/01)| 58,54

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 11 de dezembro de 2019, informa o início
da fase não vinculante referente à venda de sua participação remanescente (10%) na Transportadora
Associada de Gás S.A. (TAG).

Brent US$/Barril (20/01)| 65,20
Gás Natural (20/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 17/01/2020
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Proposta de Bolsonaro de mudar ICMS de combustíveis deve atrair forte resistência

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

Uma proposta do presidente Jair Bolsonaro de alterar a cobrança do ICMS sobre combustíveis para reduzir preços da gasolina e do diesel tem potencial para realmente diminuir custos, mas deve enfrentar uma forte oposição política que pode tornar muito difícil ou inviável sua aprovação, disseram advogados à Reuters.

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

Fonte: TN Petróleo - 17/01/2020

Eventos

Fase não vinculante de ativos no Uruguai
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 12/11/2019, referente à venda de 100%
das ações detidas pela Petrobras Uruguay Sociedad Anónima de Inversiones (PUSAI), subsidiária da Petrobras, na Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA).
Fonte: Agência Petrobras - 17/01/2020

Oficial da Marinha é cotado para assumir comando da Agência Nacional do Petróleo
Fonte: O Globo - 17/01/2020

Petrobras vai perder direitos no próximo leilão do pré-sal
Fonte: Valor Econômica - 20/01/2020
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Leilões de óleo são adiados e déficit fiscal cresce em 2020
Fonte: Valor Econômica - 21/01/2020

Parque das Baleias próximo do acerto
Fonte: Petróleo Hoje - 20/01/2020

Royalties para saúde e educação
Fonte: Petróleo Hoje - 17/01/2020

Porto do Rio de Janeiro avança nos estudos para implementação do calado dinâmico
Fonte: Portos e Navios - 21/01/2020

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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