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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/03)| 16,22%

Firjan lança conjunto de medidas em âmbito estadual para garantir abastecimento
sob o impacto da pandemia do coronavírus

Petrobras ON (16/03)| 17,21%
Petrobras PN (16/03)| 15,00%

Diante das medidas adotadas pelos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro de enfrentamento à
pandemia do coronavírus, que pode levar à desaceleração da economia fluminense, a Firjan lançou hoje
o “Programa de Apoio à Resiliência Produtiva – ações em âmbito estadual e municipal”. O documento
propõe uma atuação conjunta de estado e municípios para garantir o abastecimento à população, a saúde financeira das empresas e a preservação dos postos de trabalho do Rio de Janeiro. O documento foi
encaminhado ao governo do estado e à prefeitura do Rio.

Câmbio (16/03)|
R$/US$| 4,9471
R$/€| 5,5106
Petróleo|

Fonte: Firjan - 16/03/2020

WTI US$/Barril (16/03)|

Petrobras coloca à venda os 10% remanescentes na Transportadora Associada de Gás
S.A. (TAG)

Brent US$/Barril (16/03)|

A Petrobras divulga o início da fase vinculante referente à venda de sua participação remanescente
(10%) na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG).

Henry Hub US$/MMBtu|

Gás Natural (16/03)|

29,12
30,05

1,82

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 16/03/2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Cenário global gera incerteza sobre meta da Petrobras para dívida, diz CEO à CNN

• Corte e Soldagem Subaquática

A guerra de preços entre sauditas e russos no mercado de petróleo e a desaceleração da economia global devido ao coronavírus geram incertezas sobre o atingimento pela Petrobras de suas metas para redução do endividamento em 2020, afirmou o presidente da estatal à CNN Brasil.

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

Fonte: TN Petróleo -16/03/2020

As datas de início estão sujeitas a alteração

Rio poderá usar royalties para pagar empréstimo de R$ 4 bi
A assemblei legislativa do Rio de Janeiro (Alerg) aprovou nesta quinta ((12) um projeto de lei que autoriza o executivo estadual a utilizar recursos oriundos de pagamento de royalties e participações especiais
de exploração de petróleo e gás natural para quitar um empréstimo de R$2,9 bilhões, contratado com
BNP Paibas, que hoje representa uma dívida de R$4 bilhões.

Eventos
COVID-19: Tendências e Estratégias de
Recursos Humanos e Saúde Corporativa
nas Empresas

Fonte: epbr - 13/03/2020

Aquário especial sobre coronavírus debate estratégias para as empresas na Casa
Firjan

MME estuda flexibilização para térmicas a gás

Assista ao vivo, dia 18 de março, a partir
das 19h

Fonte: Petróleo Hoje - 13/03/2020

Saiba mais em http://bit.ly/aquario-18-3

BP ganha tempo em Pau Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 16/03/2020

Divulgação das medidas adotadas pela PPSA para prevenção do coronavírus
Fonte: TN Petróleo - 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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