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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras divulga teaser para venda de participação na Gaspetro

Ibovespa (27/02)| 2,59%

A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da
totalidade de sua participação de 51% na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro). As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.

Petrobras ON (27/02)| 3,42%
Petrobras PN (27/02)| 3,47%
Câmbio (27/02)|

Fonte: Agência Petrobras - 27/02/2020

R$/US$| 4,4764
R$/€| 4,9182

Minas e Energia autoriza a venda de 30% de Sul de Gato do Mato para a Ecopetrol

Petróleo|

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial da União, o seu aval
para a venda, por parte da Shell, de 30% da área para a colombiana Ecopetrol. A transação foi anunciada em outubro do ano passado.

WTI US$/Barril (27/02)| 47,09
Brent US$/Barril (27/02)| 52,18

Fonte: Petronotícias - 27/02/2020

Gás Natural (27/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,75

Petrobras divulga teaser de E&P na Bacia de Santos
Cursos Firjan SENAI

A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda
da totalidade de sua participação nos campos de Merluza e Lagosta, localizados em águas rasas na Bacia de Santos.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 27/02/2020

• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores

Exportação de petróleo do Brasil até 3ª semana do mês já supera fevereiro de
2019

• Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

A exportação de petróleo do Brasil somou, até 3ª semana deste mês, 5,4 milhões de toneladas, superando com folga as 4,3 milhões de toneladas de janeiro e as 3,8 milhões de toneladas de fevereiro
completo de 2019, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 27/02/2020

Petrobras entrou com pedido de licença de instalação para a plataforma de Búzios 5
A Petrobrás anunciou nesta semana que entrou com um pedido no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para receber a Licença de Instalação da plataforma de Búzios 5, que será implementada
no pré-sal da Bacia de Santos.
Fonte: Petronotícias - 27/02/2020

Investimentos noruegueses continuam a crescer de forma constante no Brasil
Com 65% o setor de petróleo, gás e marítimo permanece sendo o maior destino de investimentos noruegueses, que totalizaram US$ 25,5 bilhões até agora. As empresas norueguesas possuem uma presença extensiva no setor, e estão presentes em toda a cadeia, da exploração à produção, fornecendo
competência e tecnologia para aumentar os rendimentos dos campos brasileiros.
Fonte: TN Petróleo - 27/02/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Cade aprova PetroRio em Tubarão Martelo
Fonte: Petróleo Hoje - 27/02/2020

Farfan deve produzir 7 mil bopd
Fonte: Petróleo Hoje - 27/02/2020

Starboard compra Ouro Preto e estreia como produtora
Fonte: Valor Econômico - 28/02/2020

Descobertas em avaliação
Fonte: Petróleo Hoje - 27/02/2020

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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