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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (13/03)| 13,91%

Certificação de conteúdo local em itens classificados como materiais, é divulgada
pela ANP

Petrobras ON (13/03)| 22,76%
Petrobras PN (13/03)| 22,22%

Em razão de diversos questionamentos recebidos recentemente, a ANP esclarece que a certificação de
conteúdo local em itens classificados como materiais é vedada pelo artigo 12 da Resolução ANP nº
19/2013 – exceto quando se tratar de aquisição realizada diretamente por operador de contrato de exploração e produção ou quando os materiais sejam exportados para incorporação a bens ou sistemas de
origem estrangeira ou sejam utilizados na construção de bens ou sistemas amparados pelo regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra das
jazidas de petróleo e de gás natural.

Câmbio (13/03)|
R$/US$| 4,7355
R$/€| 5,2439
Petróleo|
WTI US$/Barril (13/03)| 31,73

Fonte: TN Petróleo - 13/03/2020

Brent US$/Barril (13/03)| 33,85
Gás Natural (13/03)|

Firjan propõe plano de apoio às empresas diante dos impactos da pandemia do coronavírus

Henry Hub US$/MMBtu|

1,87

Cursos Firjan SENAI

Com o agravamento da pandemia do coronavírus, que pode levar à desaceleração da economia no país e
no mundo, a Firjan elaborou o “Programa de Apoio à Resiliência Produtiva” com propostas para a manutenção da saúde financeira das empresas e para a preservação dos postos de trabalho. O documento será
encaminhado ao governo federal.

• Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: Firjan - 13/03/2020

• Básico Mergulho Raso Profissional

Petróleo e Gás | Turmas abertas

• Suporte Básico Mergulhadores

OTC 2020 é adiada por preocupações com o coronavírus

• Instalações Subaquáticas

A organização da Offshore Technology Conference (OTC) de Houston, decidiu adiar a conferência marcada para os dias 4 e 7 de maio, por preocupações com a pandemia do novo coronavírus. Novas datas estão
sendo negociadas para agosto ou setembro deste ano.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 13/03/2020

Agências reguladoras mudam rotina para evitar proliferação do coronavírus
(Em breve)

As agências reguladoras federais estão anunciando medidas para tentar evitar a proliferação do coronavírus (Covid-19) em suas audiências públicas e reuniões de diretoria. As medidas fazem parte das orientações do governo federal para tentar conter a crise.
Fonte: epbr -16/03/2020

Petrobras, BP e CNODC agendam reunião para avaliar futuro da área arrematada na
3ª Rodada de Partilha
Fonte: Petróleo Hoje - 13/03/2020

Shell planeja sísmica em Saturno
Fonte: Petróleo Hoje - 13/03/2020

Regras de acesso a terminais preocupam BR
Fonte: Petróleo Hoje - 13/03/2020

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

Adiado

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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