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Notícias em Destaque

Indicadores

Com o novo marco regulatório para mercado livre de gás natural no Rio de Janeiro o seu custo pode cair até 16%

Ibovespa (13/02)| 0,87%
Petrobras ON (13/02)| 1,9%

O Conselho Diretor (CODIR) da Agenersa redefiniu que o volume para enquadramento de usuários considerados consumidores livres de gás natural no estado do Rio será de 10 mil m³/dia e não mais 300
mil m³/mês. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (12/02), quando foram julgados, em Sessão
Regulatória Extraordinária, recursos interpostos junto à Agenersa.

Petrobras PN (13/02)| 1,36%
Câmbio (13/02)|
R$/US$| 4,3389
R$/€| 4,7077

Fonte: TN Petróleo - 13/02/2020

Petróleo|

ANP manifesta preocupação com o abastecimento por conta da greve dos petroleiros

WTI US$/Barril (13/02)| 51,42
Brent US$/Barril (13/02)| 56,34

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está de olho vivo na situação do abastecimento de combustíveis
no país por conta da greve dos petroleiros, que já dura quase duas semanas. O diretor-geral do órgão, Décio Oddone, enviou uma carta ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, onde manifestou “a preocupação da ANP com os possíveis impactos negativos da
greve dos empregados da Petrobrás”.

Gás Natural (13/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,83

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Petronotícias - 13/02/2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática

Coronavírus terá consequências significativas na demanda de petróleo, diz AIE

• Básico Mergulho Raso Profissional

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu drasticamente as previsões de demanda mundial de
petróleo, pelas consequências "significativas" do novo coronavírus. As previsões de demanda para
2020 caíram para 825 mil barris ao dia, 365 mil a menos que na estimativa anterior, o menor nível
desde 2011.

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

Fonte: TN Petróleo - 13/02/2020

Eventos

Após 5 anos, o Setor de Serviços fecha 2019 com crescimento de 1%, divulga IBGE
O volume do setor de serviços fechou 2019 com uma alta de 1%. Essa é a primeira alta do setor desde
2014, já que os serviços tiveram quedas consecutivas entre 2015 e 2017 (acumulando perda de 11%) e
fecharam com estabilidade em 2018.
Fonte: epbr - 13/02/2020

15 contratos de FPSOs até 2023
Fonte: Petróleo Hoje - 13/02/2020

‘Nenhum barril deixou de ser produzido’, diz presidente da Petrobras
Fonte: O Estadão - 14/02/2020

Petrobras ruma para o pré-sal de Campos
Fonte: Petróleo Hoje - 13/02/2020
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.

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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