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Notícias em Destaque

Indicadores

Projeto que muda ICMS sobre combustíveis está pronto e irá para o Congresso, diz
Bolsonaro

Ibovespa (06/02)| 0,72%
Petrobras ON (06/02)| 2,69%

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o projeto de lei sobre a mudança na cobrança do ICMS sobre combustíveis está pronto e que irá enviá-lo ao Congresso, mesmo com as reclamações dos governadores.

Petrobras PN (06/02)| 2,78%
Câmbio (06/02)|
R$/US$| 4,2477

Fonte: TN Petróleo - 07/02/2020

R$/€| 4,6631

AGU defende liberação do delivery de combustível por aplicativo em fase de testes

Petróleo|
WTI US$/Barril (06/02)| 50,95
Brent US$/Barril (06/02)| 54,93

A Procuradoria-Geral Federal junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) entende que a agência tem base técnica e legal para autorizar projetos-piloto de abastecimento de combustível, com entrega por aplicativo.

Gás Natural (06/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,86

Fonte: epbr - 06/02/2020

Cursos Firjan SENAI

Método fecha contrato com Eneva e construirá unidade de liquefação no Campo
de Azulão

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática

A Método Potencial garantiu mais um importante contrato para sua carteira de negócios. A empresa
foi escolhida pela Eneva para construir a unidade de liquefação de gás natural do Campo de Azulão,
localizado entre os municípios de Silves e Itapiranga, no estado do Amazonas.

• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores
• Instalações Subaquáticas

Fonte: Petronotícias - 06/02/2020

As datas de início estão sujeitas a alteração

Equinor planeja poços de alto impacto no Brasil

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 06/02/2020

Niterói no apoio à ExxonMobil
Fonte: Petróleo Hoje - 06/02/2020

Petrobras deve adiar para abril ofertas para primeiras refinarias
Fonte: Valor Econômico - 07/02/2020

Reunião da Opep termina sem acordo sobre cortes
Fonte: Valor Econômico - 07/02/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

26/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

26/12/2019 a 24/02/2020

17/03/2020

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

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

01/2020

22/01/2020

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.

31/01/2020 a 01/05/2020
ANP

02/2020

-

-

Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima
de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.

06/02/2020 a 06/04/2020
IBAMA

-

-

Receber contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de Matriz de Referência de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) de pesquisas sísmicas em atividades de petróleo e gás (1ª etapa).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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