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Notícias em Destaque

Indicadores

Firjan considera importante a flexibilização no contrato de consumo de gás que
beneficia consumidores fluminenses

Ibovespa (01/02)| 2,81%
Petrobras ON (01/02)| 0,50%

Nesse momento de grave crise por conta da pandemia do coronavírus e grandes incertezas, a Firjan, por
meio do grupo de trabalho constituído por representantes do Sindirepa e Sindisal acompanha de perto as
questões sobre a revisão de cláusulas contratuais na aquisição de gás natural no estado fluminense.

Petrobras PN (01/02)| 2,22%
Câmbio (01/02)|
R$/US$| 5,2399

Fonte: Firjan - 01/04/2020

R$/€| 5,7307

17ª Rodada é suspensa

Petróleo|
WTI US$/Barril (01/02)| 20,31

A Agência atendeu à determinação do Ministério de Minas e Energia que, em ofício, solicitou a suspensão
temporária das ações relativas à 17ª Rodada, especificamente as relacionadas com a publicação do préedital e da minuta de contrato, em face ao atual cenário econômico e social decorrente da pandemia de
Covid-19.

Brent US$/Barril (01/02)| 24,74
Gás Natural (01/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ANP - 01/04/2020

1,59

Editais de Inovação

Petrobras terá mais cinco anos para explorar o pré-sal de Libra

Em Breve

Petrobras e seus sócios em Libra ganharam mais cinco anos para explorar o bloco, no pré-sal da Bacia de
Santos, por decisão da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Foi aprovada a revisão do plano de avaliação de descoberta (PAD) do 3-BRSA-1267-RJS (poço de extensão), que prevê campanhas adicionais nas áreas Sudeste e Central de Libra.
Fonte: epbr - 01/04/2020

Aprovado o plano de desenvolvimento do Campo de Lapa, na Bacia de Santos
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou no início desta semana o Plano de Desenvolvimento do
campo de Lapa, no pré-sal da bacia de Santos. O ativo, como se sabe, é operado pela Total (45%), em
parceria com a Shell (30%) e Repsol Sinopec (25%). A fatia da petroleira francesa pertencia anteriormente à Petrobrás, que vendeu sua parcela na área.

Edital Vale – Desafio Covid-19
Quarta | 1/ABR | 17h30
Com Alexandre Mosquim - Líder de Inovação Aberta da
Vale

Fonte: Petronotícias - 01/04/2020

Merluza e Lagosta em fase vinculante
Fonte: Petróleo Hoje - 01/04/2020

Edital Faperj - Ação emergencial Covid-19
Quinta | 2/ABR | 17h30

Gato do Mato terá novas atividades exploratórias
Fonte: Petróleo Hoje - 01/04/2020

Novas reduções de capex anunciadas

Edital Servier – Oportunidades
na área da saúde
Vídeo

Fonte: Petróleo Hoje - 02/04/2020

Petrobras testará separação submarina em Júpiter

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 01/04/2020

Em Breve

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
território nacional.

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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