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Notícias em Destaque

Indicadores

Produção de petróleo e gás no Brasil ultrapassa 4 milhões de boe/d pela primeira
vez

Ibovespa (19/02)| 1,34%
Petrobras ON (19/02)| 1,97%

Em janeiro de 2020, pela primeira vez, a produção de petróleo e gás natural no Brasil ultrapassou 4
milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), totalizando 4,041 milhões de boe/d. O mês registrou recorde de produção tanto de petróleo – 3,168 milhões de barris por dia (bbl/d) – quanto de
gás natural – 138,753 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d).

Petrobras PN (19/02)| 2,69%
Câmbio (19/02)|
R$/US$| 4,3728
R$/€| 4,7200

Fonte: ANP - 19/02/2020

Petróleo|

Petrobras tem lucro líquido de R$ 40 bilhões em 2019

WTI US$/Barril (19/02)| 53,29
Brent US$/Barril (19/02)| 59,12

Destaques do resultado de 2019: Lucro líquido e o EBITDA ajustado recordes de R$ 40,1 bilhões e R$
129,2 bilhões, respectivamente; O EBITDA ajustado teve um crescimento de 12,5% em relação a 2018,
devido aos menores custos de produção e menores contingências. O Lucro líquido teve um crescimento de 55,7% influenciado pelos ganhos de capitais com a venda de ativos.

Gás Natural (19/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 19/02/2020

1,96

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Ministério da Economia determina revogação do diferimento de ICMS para termoelétricas a gás no Rio

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional

O Conselho de Supervisão de Regime de Recuperação Fiscal, órgão do Ministério da Economia, enviou
nesta quarta (19) ofício ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao secretário
de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, e o secretário de Fazenda, Luiz Claudio de Carvalho,
determinando a revogação, em 30 dias, do decreto 46944/2020, que concede diferimento de ICMS para a geração termelétrica no estado.

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

Fonte: epbr - 20/02/2020

Eventos

Com alta de 94%, PetroRio tem receita recorde de R$ 1,6 bi em 2019
A PetroRio, maior companhia independente de óleo e gás do país, registrou resultados financeiros recordes em 2019, ano marcado por importantes aquisições, com forte impacto positivo na produção e
nas reservas da empresa. No ano, o lucro líquido atingiu R$ 688,4 milhões, com alta de 236% frente a
2018.
Fonte: TN Petróleo - 20/02/2020

Secretaria do Meio Ambiente e Petrobras fazem acordo para restaurar área degradada pelas obras do Comperj
A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) assinaram o segundo termo de ajustamento de conduta ajuizada pelo MPRJ, no qual a
Petrobrás assume uma série de compromissos para restabelecer, promover e garantir o equilíbrio socioambiental nas áreas afetadas pelo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
Fonte: Petronotícias - 19/02/2020

Sindicatos de petroleiros decidem suspender greve

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: O Estadão - 19/02/2020

STF adia julgamento de decreto sobre governança e licitações em campos da Petrobras
Fonte: Portos e Navios - 19/02/2020

ANP prevê alta do consumo de combustível este ano
Fonte: Valor Econômico - 19/02/2020

Justiça determina que ex-diretores da Petrobras indenizem petroleiros
Fonte: Valor Econômico - 20/02/2020

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).

16/01/2020 a 16/03/2020
ANP

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).

16/12/2019 a 17/04/2020
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.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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