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Notícias em Destaque

Indicadores

Após confirmação dos desligamentos, empregados da ANSA aprovam proposta do
TST

Ibovespa (04/03)| 1,60%
Petrobras ON (04/03)| 2,62%

A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) informou hoje (04/03) ao Tribunal Superior do Trabalho (TST)
que está de acordo com os termos da proposta apresentada no dia 27/02 pelo ministro Ives Gandra
Martins Filho para o desligamento de seus 396 empregados.

Petrobras PN (04/03)| 3,22%
Câmbio (04/03)|
R$/US$| 4,5258

Fonte: Agência Petrobras - 04/03/2020

R$/€| 5,0417

Ibama tem novo coordenador-geral para licenciamento offshore

Petróleo|
WTI US$/Barril (04/03)| 46,78

Alex Garcia de Almeida é o novo coordenador-geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Marinhos e Costeiros do Ibama, substituindo Antonio Celso Junqueira Borges, exonerado na última segunda (2). Funcionário de carreira da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Almeida estava atualmente trabalhando como assessor do diretor-geral da agência, Décio Oddone.

Brent US$/Barril (04/03)| 51,13
Gás Natural (04/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,83

Fonte: epbr - 05/03/2020

Cursos Firjan SENAI

Leilões de Energia Existente A-4 e A-5: Portaria reabre o Sistema AEGE da EPE e
Sistema DDIG do MME

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Corte e Soldagem Subaquática

O objetivo é aumentar a competitividade nos certames de energia existente A-4 e A-5, relacionados a
contratação de termelétricas e marcados para 30 de abril de 2020, a Portaria reabre o Sistema de
Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de Energia – AEGE da Empresa de Pesquisa Energética – EPE.

• Básico Mergulho Raso Profissional
• Suporte Básico Mergulhadores
• Instalações Subaquáticas

Fonte: MME - 04/03/2020

As datas de início estão sujeitas a alteração

Painel da Opep+ não obtém apoio da Rússia a novos cortes de produção, diz fonte

Eventos

Um painel com ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), da Rússia e de
outras nações produtoras não chegou a um acordo nesta quarta-feira quanto à possibilidade de um
corte adicional na oferta de petróleo, que teria como objetivo fortalecer os preços da commodity,
disse uma fonte do grupo.

(Em breve)

Fonte: TN Petróleo - 04/03/2020

Plataforma da Petrobras chega este mês ao ES para ter construção finalizada
Fonte: Portos e Navios - 04/03/2020

Acionistas reformam estatuto da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 05/03/2020

Retomada gradativa na China após surto do Covid-19, mostra relatório da Maersk
Fonte: Portos e Navios - 04/03/2020

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).

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

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).

16/12/2019 a 17/04/2020
INMETRO

-

-

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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