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Notícias em Destaque
Petrobras conclui venda de 50% de Tartaruga Verde e Módulo III de Espadarte
A Petrobras finalizou hoje (27/12) a venda de 50% dos direitos de exploração e produção do campo de
Tartaruga Verde (concessão BM-C-36) e do Módulo III do campo de Espadarte para a Petronas Petróleo
Brasil, subsidiária da Petroliam Nasional Berhad (Petronas).
Fonte: Agência Petrobras - 27/12/2019

Petrobras conclui pagamentos de leilões da ANP
A Petrobras informa que realizou hoje (27/12) os pagamentos finais, no valor de R$ 34,191 bilhões (trinta
e quatro bilhões e cento e noventa e um milhões de reais), referentes às rodadas de licitações do excedente da Cessão Onerosa, áreas de Búzios e Itapú, 16ª rodada no Regime de Concessão, bloco C-M-477,
e 6ª rodada no Regime de Partilha de Produção, bloco Aram.

Indicadores
Ibovespa (27/12)| 0,37%
Petrobras ON (27/12)| 1,03%

Fonte: Agência Petrobras - 27/12/2019

Petrobras PN (27/12)| 0,46%
Câmbio (27/12)|

Dinheiro da cessão onerosa chega para estados e municípios na véspera do revéillon

R$/US$| 4,0539

Estados e municípios começam a receber no próximo dia 31 a fatia de participação no bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa, realizado pelo governo em novembro. De acordo com
o Ministério da Economia, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) fará a transferência na segunda (30),
com os valores disponíveis nas contas dos governos locais na terça-feira (31).

R$/€| 4,5268
Petróleo|
WTI US$/Barril (27/12)| 61,72
Brent US$/Barril (27/12)| 68,16

Fonte: epbr - 28/12/2019

Gás Natural (27/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Petrobras assina acordo com a YPFB

2,23

Cursos Firjan SENAI

O acordo estabelece um período de transição (de 01/01/2020 a 10/03/2020) no GSA, no qual Petrobras e
YPFB darão continuidade ao processo de negociação com o objetivo de alterar determinadas condições
comerciais, alinhadas ao processo de abertura do mercado brasileiro de gás natural e ao novo contexto
do mercado boliviano.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Instalações Subaquáticas
 Corte e Soldagem Subaquática
 Suporte à Vida Mergulhadores

Fonte: Agência Petrobras - 30/12/2019

 Básico de Mergulho Raso

Docas do Rio de Janeiro registrou recorde de faturamento em 2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), que administra os Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói
e Angra dos Reis, está comemorando o seu desempenho financeiro no ano de 2019. De acordo com a
companhia, o seu faturamento no período foi recorde, passando dos R$ 500 milhões. Além disso, houve
um crescimento de 14,5% na receita.

Eventos

Fonte: Petronotícias - 28/12/2019

Venda de ativos da Petrobras atrai novos produtores
Fonte: Valor Econômico - 30/12/2019

Desfecho de contratação da TBG adia diversificação da oferta
Fonte: Petróleo Hoje - 27/12/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

24/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

06/11/2019 a 23/12/2019

08/01/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação associada ao descomissionamento de
instalações de exploração e produção e à alienação e reversão de bens.

29/11/2019 a 05/02/2019
ANP

25/2019

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

05/02/2020

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).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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