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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras diz que refinarias estão com efetivo zero e STF determina 90% dos petroleiros em atividade

Ibovespa (12/02)| 1,13%
Petrobras ON (12/02)| 1,69%

A Petrobrás recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir que 90% dos petroleiros permaneçam no trabalho, apesar da greve que já dura quase duas semanas. E o apelo deu certo. O presidente
do STF, Dias Toffoli, concedeu liminar favorável à empresa, determinando que os operários cumpram
o percentual determinado.

Petrobras PN (12/02)| 2,2%
Câmbio (12/02)|
R$/US$| 4,3366
R$/€| 4,7252

Fonte: Petronotícias - 12/02/2020

Petróleo|

Equinor quer reduzir emissões de CO2 nos campos de Peregrino e Pitangola na BC

WTI US$/Barril (12/02)| 51,17
Brent US$/Barril (12/02)| 55,75

A ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autorizou mudanças no Plano de
Desenvolvimento (PD) dos campos. Com isso, será possível implementar o projeto que substituirá o
diesel por gás natural na geração de energia elétrica nas plataformas em operação nas áreas fixas A,
B e C e no FPSO Peregrino.

Gás Natural (12/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 12/02/2020

1,84

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras recebe prêmio internacional por tecnologias desenvolvidas para campo
de Búzios, no pré-sal

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional

A Offshore Tecnhnology Conference (OTC) anunciou hoje que a Petrobras é a vencedora do principal
prêmio de tecnologia da indústria mundial de petróleo e gás, o Distinguished Achievement Award for
Companies, concedido anualmente pela instituição. A premiação reconhece o conjunto de inovações
desenvolvidas para viabilizar a produção no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

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

Fonte: Agência Petrobras - 12/02/2020

Eventos

Comissão do Senado aprova proibição de venda de automóveis a combustíveis fósseis em 2030
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou nesta quarta (12) o projeto de
lei que proíbe a circulação de veículos a gasolina e a diesel no país a partir de 2040 e também impede
a venda desses veículos a partir de 2030. O projeto não impede a venda e a circulação de veículos
movidos a biocombustíveis, como etanol.
Fonte: epbr - 12/02/2020

Rio é o primeiro estado a abrir mercado de gás; preço pode cair até 16%
Fonte: O Globo - 12/02/2020

Opep afirma que coronavírus deve reduzir demanda por petróleo em 2020
Fonte: Portos e Navios - 12/02/2020

BP rumo a zero emissões de carbono
Fonte: Petróleo Hoje - 12/02/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Licenciamento de Barreirinhas em debate
Fonte: Petróleo Hoje - 12/02/2020

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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