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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras adota novas ações de resiliência

Ibovespa (31/03)| 2,17%

A Petrobras adota, a partir de hoje (1/4), novas medidas necessárias para assegurar a sustentabilidade
da companhia nesta que se configura a pior crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos. O cenário atual é marcado por uma combinação inédita de queda abrupta do preço do petróleo, excedente de
oferta no mercado e uma forte contração da demanda global por petróleo e combustíveis.

Petrobras ON (31/03)| 5,21%
Petrobras PN (31/03)| 4,56%
Câmbio (31/03)|

R$/US$| 5,1944

Fonte: Agência Petrobras - 01/04/2020

R$/€| 5,7465

Governo do Rio cria comissão para reformas no setor de óleo e gás

Petróleo|
WTI US$/Barril (31/03)| 20,48

O governo Rio de Janeiro criou uma comissão para elaborar uma proposta de reforma da legislação estadual do setor de petróleo e gás. O objetivo é “modernizar” as regras do setor, tido pelo governo estadual como uma necessidade antiga, para simplificar e desburocratizar normas.

Brent US$/Barril (31/03)| 26,35
Gás Natural (31/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 31/03/2020

1,64

Editais de Inovação

Petrobras inicia venda de participação remanescente na NTS

Em Breve

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda de sua participação remanescente (10%) na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS). As principais etapas subsequentes
do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.
Fonte: Agência Petrobras - 31/03/2020

Macaé prorroga restrições a atividades por mais uma semana
O prefeito de Macaé, Dr. Aluizio (PSDB), decidiu prorrogar até o dia 6 de abril a suspensão de todas as
atividades laborais no município. A decisão, publicada na última sexta-feira (27), revalida o decreto
39/2020, de uma semana atrás, que proibiu o desembarque no município de pessoas “portadoras de sintomas compatíveis com coronavírus” e impôs barreiras sanitárias nos limites da cidade.
Fonte: epbr - 31/03/2020

Eventos

Assinados contratos da 6ª Rodada de Partilha e do Excedente da Cessão Onerosa
Foram assinados ontem (30/3) os contratos de partilha de produção de Búzios e Itapu, da Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, e de Aram, da 6ª Rodada de Partilha de Produção. As licitantes vencedoras celebraram contratos de partilha de produção com o Ministério de Minas e Energia, a ANP
e a Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) para exploração e produção de petróleo e gás natural.

Em Breve

Fonte: ANP - 31/03/2020

Covid-19 leva Petrobras a renegociar contratos de gás
Fonte: Valor Econômico - 01/04/2020

Total revê estratégia em Lapa
Fonte: Petróleo Hoje - 31/03/2020

OneSubsea leva PLEM e UTA de Marlim
Fonte: Petróleo Hoje - 31/03/2020

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

Adiado

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 15/04/2020
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

03/2020

-

-

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

Adiado

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de especificação do diesel verde e as obrigações quanto
ao controle de qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializem esse combustível no

06/02/2020 a 06/04/2020
IBAMA

Adiado

Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima
de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.

21/03/2020 a 04/05/2020
ANP

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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