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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/01)| 1,54%

MME nega adiamento do leilão de áreas da Cessão Onerosa e diz que certame ainda não tem data definida

Petrobras ON (21/01)| 3,00%
Petrobras PN (21/01)| 1,27%

O Ministério de Minas e Energia (MME) negou que o leilão de áreas remanescentes da Cessão Onerosa
(Sépia e Atapu) está sendo adiado para 2021. Isso porque o certame não tinha ainda uma data definida e se encontra em fase de estudos por técnicos da pasta.

Câmbio (21/01)|
R$/US$| 4,2008
R$/€| 4,6631

Fonte: Petronotícias - 21/01/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/01)| 58,38

Gás natural é considerado combustível estratégico na transição energética das
termoelétricas

Brent US$/Barril (21/01)| 64,59
Gás Natural (21/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), André Pepitone, falou sobre regulação e as termelétricas a gás natural. Ele destacou que 83% da matriz energética no Brasil é formada
pelas energias renováveis e que as perspectivas são de ampliação do uso do gás natural com a adesão
das termoelétricas e o equacionamento das questões regulatórias.

1,90

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: TN Petróleo - 21/01/2020

 Básico Mergulho Raso Profissional

Grandes agências divergem nas previsões para petróleo em 2020

 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas

As três maiores agências de previsão para o mercado de petróleo global estão divididas sobre o que
vai acontecer com a oferta e a demanda este ano. E pelo menos uma delas vai errar totalmente nas
previsões.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 21/01/2020

Com privatizações, Brasil passou para quarto destino de investimentos no mundo
em 2019
Com a ajuda do programa de privatização de empresas federais, o Brasil subiu da sexta para a quarta
posição entre os principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo em 2019. Segundo relatório divulgado hoje (20) pela Unctad, o Brasil recebeu US$ 75 bilhões em investimentos externos no
ano passado, contra US$ 60 bilhões em 2018.

Fonte: TN Petróleo - 21/01/2020

BNDES inicia venda de ações da Petrobras e pode levantar até R$ 23 bilhões
Fonte: O Globo - 21/01/2020

Pampo de volta à operação

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 22/01/2020

Perda de preferência não incomoda Petrobras
Fonte: Valor Econômica - 21/01/2020

Petrobras na briga por terminais em Santos
Fonte: Petróleo Hoje - 22/01/2020

Presidente da Raízen vai comandar o grupo Cosan
Fonte: Valor Econômica - 22/01/2020

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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