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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (18/03)| 10,35%

Coronavírus informação é a melhor prevenção

Petrobras ON (18/03)| 15,52%

Com o objetivo de concentrar as principais informações sobre o coronavírus e esclarecer as dúvidas de
empresários, clientes e sociedade, a Firjan conta com um ambiente especial sobre o assunto disponível
em seu site. A FirjanSESI e sua equipe médica também prepararam conteúdo com dicas de prevenção
contra a disseminação da doença.

Petrobras PN (18/03)| 13,15%
Câmbio (18/03)|
R$/US$| 5,1107

Fonte: Firjan - 18/03/2020

R$/€| 5,5374

Petrobras sobre preços de combustíveis

Petróleo|
WTI US$/Barril (18/03)|

Rio de Janeiro, 19 de março de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que reajustou os
preços em suas refinarias do óleo diesel em -7,5% e da gasolina em -12%, a partir de hoje.

Brent US$/Barril (18/03)|
Gás Natural (18/03)|

Fonte: Investidor Petrobras -19/03/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Petrobras informa sobre fase não-vinculante da Gaspetro

20,37
24,88

1,60

Cursos Firjan SENAI

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 27 de fevereiro de 2020, referente à venda
da totalidade de sua participação de 51% na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro), informa a postergação, para
30 de abril de 2020, do prazo para habilitação de potenciais compradores para a fase não-vinculante.

Petróleo e Gás | Turmas em breve

Fonte: Agência Petrobras - 18/03/2020

PetroRio revê plano de negócios e adia todos os investimentos por coronavírus
A PetroRio informou que revisou seu plano de negócios e decidiu postergar todos os investimentos para
se “readequar” ao novo cenário da indústria de petróleo em meio à pandemia global de coronavírus.

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 19/03/2020

MME publica Portaria com ações para prevenção do Covid-19
Em breve.

O Ministério de Minas e Energia (MME) acompanha de perto a situação da pandemia do Corona Vírus
(Covid - 19). Para evitar a propagação do Coronavírus no ambiente de trabalho, uma Portaria com medidas de prevenção foi assinada.
Fonte: MME - 18/03/2020

Petrobras: todos juntos contra o coronavírus
Fonte: TN Petróleo - 18/03/2020

Petroleiros ameaçam nova greve
Fonte: Petróleo Hoje - 18/03/2020

Ocyan adota medidas de prevenção nas atividades offshore e onshore contra Coronavírus (COVID-19)
Fonte: TN Petróleo - 18/03/2020

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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