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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/01)| 0,96%

STJ retira Petrobras de lista que a impediria de assinar novos contratos de campos de petróleo

Petrobras ON (24/01)| 0,38%
Petrobras PN (24/01)| 1,01%

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, suspendeu provisoriamente a cobrança de uma multa de R$ 30 milhões aplicada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
(Ibama). O ministro do STJ também decidiu que o órgão ambiental retire o nome da estatal do chamado Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).

Câmbio (24/01)|
R$/US$| 4,1769
R$/€| 4,6063
Petróleo|

Fonte: Petronotícias - 24/01/2020

WTI US$/Barril (24/01)| 54,19
Brent US$/Barril (24/01)| 60,69

CT-CB discute desafios do novo cenário do downstream

Gás Natural (24/01)|

O Ministério de Minas e Energia (MME) realizou ontem, 23, a primeira reunião de 2020 do Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e
Biocombustíveis (CT-CB).

Henry Hub US$/MMBtu|

1,89

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: MME - 24/01/2020

 Corte e Soldagem Subaquática

A P-70 chega da China e já está ancorada na Baía de Guanabara para receber os
últimos ajustes antes da produção em Atapu

 Básico Mergulho Raso Profissional
 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas

O FPSO fará suas atividades no campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade saiu do estaleiro COOEC, em Qingdao, na China, onde foram realizadas as obras de integração de módulos da
plataforma. O casco do navio também foi construído pelos chineses, no estaleiro Cosco.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Petronotícias - 24/01/2020

Projeto integrado de Azulão terá financiamento de R$ 1 bilhão do Banco da Amazônia
A Eneva anunciou que foi aprovada a proposta de financiamento de R$ 1 bilhão para a construção, a
operação e a manutenção do Projeto-Integrado Azulão-Jaguatirica. O empreendimento compreenderá
uma usina termelétrica, chamada Jaguatirica II, além de infraestrutura de produção e suprimento
de gás a partir do Campo de Azulão, na Bacia do Amazonas.
Fonte: Petronotícias - 24/01/2020

Brasil tem potencial técnico de energia eólica no mar de 700 GW, diz EPE
Segundo um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o potencial técnico de geração de energia eólica do Brasil no mar é de 700 GW. O documento foi elaborado após seis processos de licenciamento ambiental para a construção de usinas eólicas no mar (eólicas offshore) terem sido abertos no
Ibama, todos em fase de licenciamento prévio.

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: TN Petróleo - 27/01/2020

CNPE agenda primeira reunião do ano
Fonte: Petróleo Hoje - 24/01/2020

Vazamento em Macaé
Fonte: Petróleo Hoje - 24/01/2020

ANP identificou riscos graves em Pargo
Fonte: Petróleo Hoje - 24/01/2020

Frota de apoio marítimo estável em 2019
Fonte: Portos e Navios - 24/01/2020

Novos poços do pré-sal frustram expectativas, diz consultoria
Fonte: Valor Econômico - 27/01/2020

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.

11/12/2019 a 09/02/2020
INMETRO

03/2019

-

Dispõe sobre a proposta de revisão do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro n°
32/1997, que estabelece as condições a que devem satisfazer os dispensers de GNV.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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