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Notícias em Destaque

Indicadores

TST declara que greve é ilegal. Empregados devem retornar imediatamente ao
trabalho

Ibovespa (17/02)| 0,81%
Petrobras ON (17/02)| 0,25%

O tribunal autorizou a Petrobras a convocar os empregados para retorno imediato ao trabalho. Para o
TST, as entidades sindicais vêm desrespeitando ostensivamente a lei e as ordens judiciais. Em decisão
proferida nesta segunda-feira, 17/2, o Tribunal Superior do Trabalho declarou que a greve é abusiva e
ilegal.

Petrobras PN (17/02)| 0,2%
Câmbio (17/02)|
R$/US$| 4,3157
R$/€| 4,6748

Fonte: Agência Petrobras - 17/02/2020

Petróleo|

Minas Gerais e Espírito Santo moverão bancadas pela Lei do Gás

WTI US$/Barril (17/02)| 52,05
Brent US$/Barril (17/02)| 57,67

Os estados de Minas Gerais e Energia e Espírito Santo vão se empenhar conjuntamente para a aprovação no Congresso Nacional da Lei do Gás. O objetivo faz parte do Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo, lançado nesta segunda (17) pelos governos estaduais em parceria com as federações das
indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e Espírito Santo (Findes).

Gás Natural (17/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 17/02/2020

1,84

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

BR Distribuidora fecha parceria com Golar Power para avaliar GNL

• Corte e Soldagem Subaquática

A empresa de combustíveis BR Distribuidora informou nesta segunda-feira que fez parceria com a Golar Power para desenvolvimento conjunto de soluções para distribuição de Gás Natural Liquefeito
(GNL) de pequena escala no Brasil.

• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores

Fonte: Abegás - 18/02/2020

• Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Petrobras apresenta resultado de 2019

Eventos

A Diretoria Executiva da Petrobras concederá entrevista sobre os resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre de 2019 nesta quinta-feira (20/2), às 14h. A coletiva de imprensa ocorrerá no
Salão Nobre do Edifício Sede da Petrobras (Edise), no Centro do Rio de Janeiro.
Fonte: Agência Petrobras - 17/02/2020

Petrobras pressiona CVM a decidir sobre política de preços
Fonte: Valor Econômico - 17/02/2020

Leilão de terminal em Santos atrairá R$ 1,3 bi
Fonte: Petróleo Hoje - 17/02/2020

Movimentação de carga no Porto do Rio de Janeiro cresce 3,4% em 2019
Fonte: Portos e Navios - 17/02/2020

Petrobras fará novas prospecções no Espírito Santo
Fonte: Petróleo Hoje - 17/02/2020

03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

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).

06/01/2020 a 19/02/2020
ANTAQ

01/2020

Obter contribuições, subsídios e sugestões para proposta de norma que regulamenta as operações de transbordo ship
to ship e o subsequente transporte a granel de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis.

16/01/2020 a 16/03/2020
ANP

01/2020

22/01/2020

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).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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