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Notícias em Destaque

Indicadores

PIB fluminense registra alta de 1,5% em 2019, superior ao desempenho nacional

Ibovespa (05/03)| 4,65%

O estado do Rio de Janeiro ainda está em processo de recuperação econômica, mas o resultado
do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 já aponta aceleração em relação a 2018. É o que mostra
a Nota Técnica do PIB fluminense 2019, elaborada pela Firjan.

Petrobras ON (05/03)| 5,00%
Petrobras PN (05/03)| 5,95%
Câmbio (05/03)|

Fonte: Firjan - 05/03/2020

R$/US$| 4,6207
R$/€| 5,1701

Campo Sul do Gato do Mato, no pré-sal da Bacia de Santos tem nova composição

Petróleo|

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou a venda de 30% do
campo de Sul do Gato do Mato (Contrato de Partilha de Produção), no pré-sal da Bacia de Santos, para a Ecopetrol.
Fonte: TN Petróleo

-

WTI US$/Barril (05/03)| 45,90
Brent US$/Barril (05/03)| 49,99
Gás Natural (05/03)|

05/03/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Espírito Santo vai privatizar a distribuidora de gás natural

1,77

Cursos Firjan SENAI

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou durante evento na manhã desta
quinta-feira (5) vai vender a maior parte das ações da ES Gás para à iniciativa privada. Um projeto de
lei será enviado para a Assembleia Legislativa do estado para garantir a venda da maior parte das
ações da companhia.

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática
• Básico Mergulho Raso Profissional

Fonte: epbr - 05/03/2020

• Suporte Básico Mergulhadores
• Instalações Subaquáticas

Petrobras divulga teaser para venda de ativos na Colômbia

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de
seus negócios de distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes na Colômbia. Este
projeto visa à venda de 100% das ações detidas pela Petrobras International Braspetro B.V.(PIB BV).

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 06/03/2020

CEO da Exxon destaca planos para o Brasil

(Em breve)

Fonte: Petróleo Hoje - 05/03/2020

Produção da Dommo cai pela metade
Fonte: Petróleo Hoje - 05/03/2020

Empresa brasileira lidera bid no Parque das Baleias
Fonte: Petróleo Hoje - 05/03/2020

BR Distribuidora avalia investimento em logística e venda de novos produtos com
abertura do refino
Fonte: Portos e Navios - 05/03/2020

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

