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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/03)| +7,50%

ANP lança estudo sobre aproveitamento do gás do pré-sal

Petrobras ON (25/03)| +8,02

A publicação tem como foco o aumento da comercialização e da participação do gás natural do Pré-Sal
na matriz energética do País, em linha com as diretrizes estabelecidas nas Resoluções nºs 10/2016,
17/2017 e 16/2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), assim como as diretrizes estabelecidas no Programa Novo Mercado de Gás.

Petrobras PN (25/03)| +8,08
Câmbio (25/03)|
R$/US$| 5,0706

Fonte: ANP - 25/03/2020

R$/€| 5,4945

Petrobras informa sobre pagamento de dividendos e AGO

Petróleo|

A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada ontem (25/3), aprovou a
alteração da data de pagamento da remuneração remanescente aos acionistas sob a forma de dividendos do exercício de 2019, que estava sujeita à deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), de
20/05/2020 para 15/12/2020.

WTI US$/Barril (25/03)| 23,54
Brent US$/Barril (25/03)| 26,90
Gás Natural (25/03)|

Fonte: Agência Petrobras - 26/03/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Petrobras deve anunciar em breve a suspensão das obras dos COMPERJ por pelo
menos dois meses

1,63

Editais de Inovação

A qualquer momento, a Petrobrás deve anunciar oficialmente a paralisação por pelo menos dois meses
de todas as obras que estão sendo realizadas no Comperj. Já houve uma reunião com as autoridades municipais de Itaboraí, a Vigilância Sanitária e a própria Petrobrás para avaliar a questão dos funcionários
que realizam as obras no complexo petroquímico.

Em Breve

Fonte: Petronotícias - 25/03/2020

Em uma semana, Câmara tem mais oito projetos para proibir cortes de gás ou
energia
Eventos

As matérias foram propostas quase todas por parlamentares da oposição e, quanto ao fornecimento de
energia, extrapolam o prazo de 90 dias da resolução publicada ontem pela Aneel, que vetou a suspensão
de energia elétrica por falta de pagamentos para consumidores urbanos e rurais.
Fonte: EPBR - 25/03/2020

Em Breve

FT: Indústria do petróleo enfrenta a maior crise em 100 anos
Fonte: Valor Econômico - 25/03/2020

FPSO de Gato do Mato no mercado
Fonte: Petróleo Hoje - 25/03/2020

Gasolina da Petrobras é a mais barata desde 2011
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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