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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/01)| 0,94%

Petrobras informa sobre reservas provadas em 2019

Petrobras ON (29/01)| 0,46%

A Petrobras informa que suas reservas provadas de óleo, condensado e gás natural, estimadas segundo critérios da SEC (US Securities and Exchange Commission), atingiram 9,590 bilhões de barris de
óleo equivalente (boe) em 31 de dezembro de 2019.

Petrobras PN (29/01)| 0,17%
Câmbio (29/01)|
R$/US$| 4,2013

Fonte: Agência Petrobras - 29/01/2020

R$/€| 4,6219
Petróleo|

Equinor contrata com a Modec a maior plataforma para produção de petróleo e
gás do Brasil

WTI US$/Barril (29/01)| 53,33
Brent US$/Barril (29/01)| 59,81

A Equinor oficializou nesta quinta (30) a contratação da Modec para fornecer o navio-plataforma, do
tipo FPSO, que será utilizado para a produção de petróleo e gás no campo de Bacalhau, antiga área
de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos.

Gás Natural (29/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,87

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 30/01/2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Corte e Soldagem Subaquática

PPSA vai avaliar volumes de Sépia e Atapu nos contratados do Excedente da Cessão Onerosa

 Básico Mergulho Raso Profissional
 Suporte Básico Mergulhadores

A PPSA será a representante da União para avaliar os volumes das áreas de Sépia e Atapu nos contratados do Leilão dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa. A Portaria MME nº 23, publicada hoje, 29,
também prevê a negociação entre PPSA e Petrobras sobre os valores da compensação pela licitação.

 Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: MME - 29/01/2020

Eventos

Conteúdo Local: ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento
Foram publicadas hoje (29/01) informações atualizadas sobre os contratos com solicitação de aditamento da Cláusula de Conteúdo Local no âmbito da Resolução ANP n° 726/2018. A Resolução ANP n°
726/2018 permitiu que as empresas que atuam em exploração e produção de petróleo e gás optassem
pelo aditamento, para todos os contratos em vigor, com efeitos para as fases não encerradas.
Fonte: ANP - 29/01/2020

Petrobras regulariza licenças e pode destravar venda de campos em águas rasas
no Nordeste
A Petrobras conseguiu do Ibama a licença para regularização ambiental de poços perfurados e atividades de produção de onze campos em águas rasas no Nordeste, que a empresa está vendendo ou já
vendeu.
Fonte: epbr- 29/01/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Marinha já planeja a quinta Tamandaré
Depois da surpresa ruim causada pelo óleo que alcançou um vasto arco de praias brasileiras, a cúpula
da Força está bastante animada com o bom acolhimento dado pelo governo federal ao pleito de uma
quinta fragata leve da classe Tamandaré.
Fonte: epbr- 29/01/2020

Área promissora dá mais atratividade ao leilão de petróleo do 2º semestre
Fonte: Valor Econômico - 30/01/2020

Mais de 200 poços em 2020
Fonte: Petróleo Hoje - 29/01/2020

P-70 chega ao Porto do Rio de Janeiro
Fonte: Portos e Navios - 29/01/2020

Petrobras encerrará contratos de sondas na Bahia
Fonte: Petróleo Hoje - 29/01/2020

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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