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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (27/01)| 3,29%

Brasil e Índia assinam acordos para negócios

Petrobras ON (27/01)| 4,21%

O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, participou do encontro com uma exposição
sobre o mercado de petróleo e gás no Brasil, em que destacou especialmente as potencialidades do
Rio de Janeiro. “Nosso estado lidera em número de investimentos e atividades relacionadas aos mercados de petróleo, gás natural e indústria marítima”.

Petrobras PN (27/01)| 4,33%
Câmbio (27/01)|
R$/US$| 4,2196
R$/€| 4,6479

Fonte: Firjan - 27/01/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (27/01)| 53,14

Indústria do Rio de Janeiro é contrária à comercialização de GNV por quilogramas

Brent US$/Barril (27/01)| 59,32

A Firjan e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa)
apresentam nesta terça-feira (28/1), às 10h, na sede da federação, as razões contrárias à proposta de
alteração da unidade de medida do Gás Natural Veícular (GNV), que na bomba passaria para reais por
quilograma (R$/Kg), conforme portaria do Inmetro/ME de número 3, de 11/12/2019, que está em
Consulta Pública até meados de fevereiro.

Gás Natural (27/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,90

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: TN Petróleo - 27/01/2020

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

Petróleo Brent tem maior recuo semanal em 1 ano com temores sobre Coronavírus

 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas

Os preços do petróleo recuaram mais de 2% nesta sexta-feira, com o Brent registrando seu maior declínio semanal em mais de um ano, diante de temores de que o coronavírus se espalhe ainda mais pela China, segunda maior consumidora de petróleo do mundo, e afete as demandas por viagens e pela
commodity.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 27/01/2020

Carcará dá origem a dois campos
Fonte: Petróleo Hoje - 27/01/2020

Térmica da GNA é liberada
Fonte: Valor Econômico - 28/01/2020

P-69 no topo do ranking
Fonte: Petróleo Hoje - 27/01/2020

Mais um riser flexível se rompe no pré-sal

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 27/01/2020

Queda do gás nos EUA ajuda a abrir o mercado no Brasil
Fonte: Valor Econômico - 27/01/2020

Troca de comando em terminal afeta venda de derivados pela Petrobras
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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