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Notícias em Destaque

Indicadores

Governo do estado libera atividades de empresas onshore

Ibovespa (27/03)| 5,51%

O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, baixou decreto, na sexta-feira (27/03), liberando o funcionamento das empresas onshore que prestam suporte às atividades offshore. A medida
atende a pleito da Firjan e acontece dias após a prefeitura de Macaé ter suspendido todas as atividades
laborais na cidade, no âmbito público e privado, por conta da epidemia de coronavírus.

Petrobras ON (27/03)| 10,75%
Petrobras PN (27/03)| 7,57%
Câmbio (27/03)|
R$/US$| 5,1109

Fonte: Firjan - 27/03/2020

R$/€| 5,6532

Marcelo Castilho substituirá Aurélio Amaral

Petróleo|
WTI US$/Barril (27/03)| 21,51

O substituto do diretor Aurélio Amaral, que está concluindo seu mandato na ANP, será Marcelo Castilho,
servidor da Agência que ocupava o cargo de Superintendente de Desenvolvimento e Produção. Ele ficará
no cargo a partir de 29/3 até a aprovação, pelo Senado Federal, a partir de indicação da Presidência da
República, do novo integrante da diretoria da Agência.

Brent US$/Barril (27/03)| 24,93
Gás Natural (27/03)|

Henry Hub US$/MMBtu|

1,67

Fonte: ANP - 27/03/2020

Editais de Inovação

MME altera prazo que prevê a possibilidade do despacho temporário dos empreendimentos sem contrato de gás e de energia com distribuidoras

Em Breve

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, 30, Portaria que altera o prazo de 30 de abril de
2020 para 30 de abril de 2021. A medida prevê a possibilidade do despacho temporário dos empreendimentos sem contrato de gás e de energia com distribuidoras, sob determinadas condições.
Fonte: MME - 30/03/2020

Em reviravolta, José Gutman assume direção-geral da ANP
O Ministério de Minas e Energia comunicou neste sábado (28) à ANP que a nomeação de Cesário Cecchi
como diretor-geral não tem respaldo legal e que José Gutman deve ocupar o cargo. O MME oficiou parecer da Advogada da União, Márcia Labanca, ratificado nesta sexta (27) pelo Advogado Geral da União
(AGU), André Luiz de Almeida Mendonça.

Eventos

Fonte: epbr - 28/03/2020

Petrobras reajusta gasolina e redução de preços ultrapassa 40% no ano
A Petrobras vai reajustar os preços dos combustíveis automotivos a partir de sábado (28), com novo corte de 5% no valor médio cobrado pela gasolina e de 3%, no óleo diesel. Os reajustes promovidos pela
companhia este ano acumulam uma redução de 43% para a gasolina e 31%, para o diesel vendido pela
Petrobras para as distribuidoras.
Fonte: epbr - 27/03/2020

Petrobras hibernará plataformas em Campos
Fonte: Petróleo Hoje - 27/03/2020

Leilões em xeque
Fonte: Petróleo Hoje - 27/03/2020

Petrobras se prepara para barril a US$ 25
Fonte: Valor Econômico - 27/03/2020

Contra o Covid-19, governo tenta destravar recursos de Lula
Fonte: Petróleo Hoje - 27/03/2020

Queda de cotação afeta cadeia de fornecedores de bens e serviços
Fonte: Valor Econômico - 30/03/2020

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

‘

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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