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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (30/01)| 0,12%

Aprovada revisão de resolução sobre conteúdo local

Petrobras ON (30/01)| 2,08%

A diretoria da ANP aprovou hoje (30/1) revisão pontual da Resolução ANP n° 19/2013, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local. O
objetivo é permitir a certificação de produtos importados que contenham componentes nacionais incorporados, incluindo bens, sistemas, materiais e serviços certificados individualmente antes de incorporação ao produto importado.

Petrobras PN (30/01)| 0,31%
Câmbio (30/01)|
R$/US$| 4,2523
R$/€| 4,6933
Petróleo|

Fonte: ANP - 30/01/2020

WTI US$/Barril (30/01)| 52,14
Brent US$/Barril (30/01)| 58,29

Rio aumenta sua participação na produção nacional de petróleo e gás

Gás Natural (30/01)|

O Estado do Rio de Janeiro, onde estão localizados os campos de Lula e Búzios, vem crescendo sua
participação na produção nacional. Em 2019, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, representando 71% do volume total produzido no país, 5,3% maior que em 2018, registrando uma produção
de 2,528 MMboe/d.

Henry Hub US$/MMBtu|

1,83

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: ANP - 31/01/2020

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

Petrobras inicia fase vinculante da venda de refinarias

 Suporte Básico Mergulhadores

A Petrobras deu início à fase vinculante referente à venda de ativos em refino, que inclui: Refinaria
Isaac Sabbá (Reman) no Amazonas; Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no
Ceará; e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) no Paraná; assim como seus ativos logísticos correspondentes.

 Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 31/01/2020

Subsea 7 e OneSubsea fornecerão equipamentos submarinos de Bacalhau, em
contrato que passa dos US$ 750 milhões
A Equinor está movimentando o mercado de óleo e gás nesta quinta-feira (30). Depois de anunciar a
contratação da Modec para a construção do FPSO de Bacalhau, a empresa norueguesa divulgou que
escolheu a Subsea Integration Alliance (SIA) para fornecer o pacote SURF (umbilicais submarinos, risers e flowlines) do campo. A SIA é formada pela Subsea7 e OneSubsea.
Fonte: ANP - 29/01/2020

BP fornecerá gás para térmica da Eneva no Rio
Fonte: Petróleo Hoje - 31/01/2020

P-70 tem novo incidente

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 31/01/2020

Exxon vende blocos no Nordeste
Fonte: Petróleo Hoje - 31/01/2020

Mais prazo para Itapu
Fonte: Petróleo Hoje - 30/01/2020

Modec, Mitsui e Marubeni afretarão 'FPSO Anita Garibaldi MV33' à Petrobras
Fonte: Portos e Navios - 30/01/2020

Maha Energy aumenta reservas no país
Fonte: Petróleo Hoje - 30/01/2020

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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