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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/03)| +3,67%

Produtores independentes pedem suspensão de pagamento de royalties

Petrobras ON (26/03)| +0,34

A ABPIP, que representa produtores independes de petróleo, pediu ao governo federal a suspensão temporária do pagamento da parcela que cabe à União dos royalties sobre a produção de petróleo e gás natural. A associação enviou uma carta ao Ministério de Minas e Energia (MME).

Petrobras PN (26/03)| +0,49
Câmbio (26/03)|

Fonte: epbr - 26/03/2020

R$/US$| 5,0010
R$/€| 5,5141

Petrobras seguirá com venda de ativos apesar coronavírus e choque de preços
Petrobras seguirá adiante com seu plano bilionário de desinvestimentos, apesar do cenário de queda de
preços do petróleo e de um choque de oferta, afirmou nesta quinta-feira o presidente da petroleira estatal, Roberto Castello Branco, em teleconferência com analistas e investidores.

Petróleo|
WTI US$/Barril (26/03)| 23,18
Brent US$/Barril (26/03)| 26,91

Fonte: TN Petróleo - 26/03/2020

Gás Natural (26/03)|
Henry Hub US$/Mobutu|

Petróleo despenca após G-20 ignorar guerra de preços entre Arábia Saudita e
Rússia

1,64

Editais de Inovação

Os contratos futuros do Brent para maio fecharam em queda de 2,88%, negociados a US$ 26,34 o barril
na ICE, em Londres, enquanto os futuros do WTI para o mesmo mês caíram 7,71%, a US$ 22,60 o barril,
na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Nymex).
Fonte: Abegás - 26/03/2020

Petrobras reduz investimentos e corta produção por coronavírus e choque de
oferta

Missão contra COVID-19
Soluções de impacto contra os problemas
gerados pela pandemia do novo coronavírus

A Petrobras reduzirá investimentos em 2020 para 8,5 bilhões de dólares, de 12 bilhões de dólares antes,
e ainda cortará gastos operacionais em adicional de 2 bilhões de dólares, em medidas adotadas em meio
à pandemia do coronavírus e o choque de preços no mercado de petróleo.
Fonte: TN Petróleo - 26/03/2020

Inscrições até 30 de Abril

'Estamos preparando a Petrobras para viver com petróleo abaixo de US$ 25',
diz Castello Branco

Fonte: Portos e Navios - 26/03/2020

Petróleo tem forte baixa em meio a preocupações com relação oferta e demanda
Fonte: Valor Econômico - 26/03/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01R/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

23/03/2020 a 30/03/2020

N/A

Oferecer a contratação de 10,08 milhões de m3/dia no ponto de entrada de Mutum e a totalidade da capacidade
de cada uma das zonas de saída.

26/12/2019 a 24/02/2020
ANP

Adiado

26/2019
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

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

-

-

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

-

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

Adiado

-

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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