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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (17/03)| 4,85%

Férias, home office e banco de horas: confira o que as empresas podem fazer para
se adequar em tempos de Coronavírus

Petrobras ON (17/03)| 0,38%
Petrobras PN (17/03)| 15,00%

Após as consequências do Decreto 46.973, publicado nessa segunda-feira, 16, pelo governo do Estado do
Rio de Janeiro, a Firjan esclarece uma série de questões trabalhistas para auxiliar as empresas a ajustarem sua jornada de trabalho diante da ameaça do Coronavírus.

Câmbio (17/03)|
R$/US$| 5,0496

Fonte: Firjan - 17/03/2020

R$/€| 5,5414

Questionário: Impactos COVID19

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/03)|

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/
ME) instalou, no dia 23/02, uma força-tarefa para avaliar e propor eventuais ações de mitigação dos impactos que possam atingir o setor produtivo brasileiro relacionados aos problemas de saúde pública gerados pelo coronavírus.

Brent US$/Barril (17/03)|
Gás Natural (17/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ONIP - 17/03/2020

26,95
28,73

1,73

Cursos Firjan SENAI

Rodolfo Henrique de Saboia foi indicado para assumir a direção-geral da ANP
O presidente encaminhou ao Senado nesta terça-feira (17) a indicação de dois nomes para as diretorias
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As indicações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e precisam ser
aprovadas pelos senadores. Não há prazo para que os nomes sejam colocados em votação .

Petróleo e Gás | Turmas em breve

Fonte: TN Petróleo - 17/03/2020

Petrobras vai reduzir pela metade efetivo presencial em postos administrativo para
evitar novos casos de covid-19

Eventos

A Petrobras começa a reduzir nesta terça feira (17) o o efetivo presencial de funcionários administrativos, incluindo os que trabalham em unidades operacionais. Metade dos profissionais vão trabalhar de casa.

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

Fonte: epbr -17/03/2020

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

Municípios do RJ na briga por royalties

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

Fonte: Petróleo Hoje - 17/03/2020

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

Petroleiras adotam medidas para evitar coronavírus em plataformas
Fonte: O GLOBO - 16/03/2020

Petrobras avalia ajuste em plano de negócios após queda do petróleo, diz fonte
Fonte: Portos e Navios - 17/03/2020

José Cesário Cecchi permanecerá como diretor-geral substituto
Fonte: ANP - 17/03/2020

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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