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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras alcança recordes diários, trimestral e anual de produção de óleo e gás

Ibovespa (10/02)| 1,05%

No 4T19 a produção de óleo e gás atingiu 3,025 milhões de barris de óleo equivalente por dia
(MMboed), o que representa um novo marco na história da Petrobras, rompendo pela primeira vez a
barreira de 3,0 MMboed num trimestre.

Petrobras ON (10/02)| 0,38%
Petrobras PN (10/02)| 0,69%
Câmbio (10/02)|

Fonte: Agência Petrobras - 10/02/2020

R$/US$| 4,3195
R$/€| 4,7195

ANP assinará os contratos da 16ª Rodada e da Oferta Permanente e abre expectativa para investimentos de R$ 1,8 bilhão

Petróleo|
WTI US$/Barril (10/02)| 49,57

A ANP realizará na próxima sexta-feira (14) a cerimônia de assinatura dos contratos da 16ª Rodada de
Licitações e do 1º Ciclo da Oferta Permanente. O evento acontecerá no escritório central do órgão,
no Rio de Janeiro, a partir das 11h e marca o início da expectativa por novos investimentos no segmento de exploração e produção no Brasil, que devem passar de R$ 1,8 bilhão.

Brent US$/Barril (10/02)| 53,27
Gás Natural (10/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,77

Fonte: Petronotícias - 10/02/2020

Cursos Firjan SENAI

Grupo Enercom planeja térmicas a GNL em quatro estados do Nordeste

Petróleo e Gás | Turmas abertas

O grupo pernambucano Enercom pretende disputar leilões de energia nova com usinas termoelétricas
a gás natural liquefeito (GNL), projetadas para os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco.
Os projetos são tratados como investimentos estruturantes, para sustentar a demanda e, posteriormente, desenvolver o mercado de gás natural.

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores

Fonte: epbr - 10/02/2020

• Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Petrobras inicia venda de unidade de fertilizante no Mato Grosso do Sul

Eventos

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda de 100% de sua
Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), localizada em Três Lagoas, no estado de Mato
Grosso do Sul.
Fonte: Agência Petrobras - 10/02/2020

Senadores são contra isenção do ICMS
Fonte: Energia Hoje - 10/02/2020

Noxis planeja construir refinaria em Sergipe
Fonte: Valor Econômico - 11/02/2020

Preços de petróleo recuam com menor demanda chinesa enquanto operadores
aguardam cortes da Opep+
Fonte: Portos e Navios - 10/02/2020

Shell perfura em 25 dias no pré-sal
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 10/02/2020

Rosângela Buzanelli no CA da Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 10/02/2020

IHSMarkit prevê impactos do Coronavírus
Fonte: Petróleo Hoje - 10/02/2020

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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