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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (03/02)| 0,76 %

PetroRio compra Tubarão Martelo e vai integrar produção com Polvo

Petrobras ON (03/02)| 1,12%

A PetroRio anunciou nesta segunda (3) a aquisição de 80% do campo de Tubarão Martelo, operado pela Dommo Energia, e do FPSO OXS-3,que produz na área, por US$ 140 milhões. A empresa pretende
interligar a produção de Tubarão Martelo com o campo de Polvo, que já opera na Bacia de Campos.

Petrobras PN (03/02)| 0,95%
Câmbio (03/02)|
R$/US$| 4,2475

Fonte: epbr - 03/02/2020

R$/€| 4,6969
Petróleo|

Petrobras sobre Resultado Anual de 2019

WTI US$/Barril (03/02)| 50,11

A Petrobras informa que no dia 10 de fevereiro, após o fechamento dos mercados, a companhia divulgará o seu relatório trimestral de produção e vendas referente ao 4T19 e no dia 19 de fevereiro, também após o fechamento dos mercados, divulgará o relatório de desempenho financeiro.

Brent US$/Barril (03/02)| 54,45
Gás Natural (03/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 03/02/2020

1,82

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Comunicado: ANP divulga contratos firmados com as distribuidoras de gás para
mercado cativo

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

A ANP divulga os contratos de compra e venda firmados com as distribuidoras locais de gás canalizado
para atendimento aos mercados cativos vigentes em 1º de janeiro de 2020, em consonância com a Resolução ANP nº 52/2011.

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

Fonte: ANP - 03/02/2020

Eventos

Petrobras divulga teaser da Bacia do Pará-Maranhão
A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de
parcela de sua participação de blocos exploratórios, pertencentes às concessões BM-PAMA-3 e BMPAMA-8, localizadas na Bacia do Pará-Maranhão.
Fonte: Agência Petrobras - 03/02/2020

Estados rebatem Bolsonaro sobre ICMS de combustível
Fonte: Valor Econômico - 04/02/2020

Quase US$ 30 bi em FPSOs no quinquênio
Fonte: Petróleo Hoje - 03/02/2020

Chevron também sairá de Papa-Terra
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 03/02/2020

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.

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