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Notícias em Destaque

Indicadores

Petroleira BP e Eneva se unem para leilões no Brasil com projeto de térmica a gás

Ibovespa (26/02)| 7,00%

A petroleira britânica BP e a elétrica Eneva fecharam parceria para disputar com um projeto de termelétrica a gás duas licitações do governo brasileiro agendadas para 30 de abril, quando serão oferecidos contratos de longo prazo para a compra de energia das usinas vencedoras.

Petrobras ON (26/02)| 9,95%
Petrobras PN (26/02)| 10,05%
Câmbio (26/02)|

Fonte: TN Petróleo - 21/02/2020

R$/US$| 4,4359
R$/€| 4,8258

Petrobras inicia produção em teste em águas profundas de Sergipe-Alagoas

Petróleo|

A Petrobras iniciou no último sábado o Teste de Longa Duração do reservatório de Farfan, uma das
descobertas feitas pela empresa em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas. A produção está
sendo feita a partir do FPSO Cidade de São Vicente, conectado a um poço de produção.

WTI US$/Barril (26/02)| 48,73
Brent US$/Barril (26/02)| 53,43

Fonte: epbr - 26/02/2020

Gás Natural (26/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Gasolina: projeto prevê variação de tributos para compensar alta do dólar e do
petróleo

1,84

Cursos Firjan SENAI

O Projeto de Lei 53/20 obriga o governo federal a redefinir as alíquotas de tributos da União incidentes sobre combustíveis PIS/Pasep , Cofins e Cide com o objetivo de reduzir a variação dos preços cobrados do consumidor.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional

Fonte: TN Petróleo - 21/02/2020

• Suporte Básico Mergulhadores
• Instalações Subaquáticas

Petrobras inicia fase não vinculante para venda da UFN-III

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 10 de fevereiro de 2020, informa o início
da fase não vinculante referente à venda de 100% de sua Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III
(UFN-III).

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 21/02/2020

PetroRio pode elevar produção com alíquota de royalties reduzida no campo de
Polvo
Fonte: Valor Econômico - 27/02/2020

Ibama lança banco de dados público
Fonte: Petróleo Hoje - 21/02/2020

Celba de olho no gás do pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 21/02/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

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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