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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/01)| 1,74%

Indústria é contrária à comercialização de GNV por quilogramas

Petrobras ON (28/01)| 2,35%

A Firjan e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa)
apresentaram na terça-feira (28/1) 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, que está em consulta pública até meados de fevereiro.

Petrobras PN (28/01)| 2,75%
Câmbio (28/01)|
R$/US$| 4,2064
R$/€| 4,6279

Fonte: Firjan - 28/01/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/01)| 53,48

Economia é contra projeto que fixa composição de preços de combustíveis

Brent US$/Barril (28/01)| 59,51

A subsecretaria de Energia do Ministério da Economia elaborou uma nota técnica contrária ao projeto
de lei do Senado PLS 270/2018, que fixa em lei a composição dos preços de combustíveis derivados de
petróleo.

Gás Natural (28/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,93

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 28/01/2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras prepara venda de participação na BR Distribuição, dizem fontes

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

A Petrobras contratou sete bancos de investimento para vender uma participação na BR Distribuidora,
disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto. Em seu plano, a petroleira estatal colocou à venda sua atual participação de 37,5% na BR Distribuidora.

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

Fonte: TN Petróleo - 29/01/2020

Eventos

Processamento nas refinarias brasileiras cresce pela primeira vez nos últimos cinco anos
As refinarias brasileiras terminaram 2019 com 101,6 milhões de metros cúbicos de petróleo processado. O volume representa um aumento de 1,1% na comparação com o ano anterior, de acordo com dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Apesar do crescimento, esse total praticamente repetiu o desempenho de 2017, quando foram apurados 101,03 milhões de metros cúbicos.
Fonte: Petronotícias - 28/01/2020

Equipe econômica quer rapidez no leilão em terminal da Transpetro no Porto de
Santos
A equipe econômica do governo Bolsonaro está cumprindo o que prometeu: menos Brasília e mais Brasil. A onda de privatizações das empresas da Petrobrás pode se estender agora para o maior terminal
de granéis líquidos do país, no Porto de Santos, que será leiloado.
Fonte: Petronotícias - 28/01/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

BW estuda opções para o FPSO de Maromba
Fonte: Petróleo Hoje - 28/01/2020

CA da Petrobras tem novo membro
Fonte: Petróleo Hoje - 28/01/2020

Galp cresce no Brasil
Fonte: Valor Econômico - 29/01/2020

Pressionado por crise, Maduro avalia privatizar o petróleo na Venezuela
Fonte: Valor Econômico - 28/01/2020

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.

16/12/2019 a 13/02/2020
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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