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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (19/03)| 2,15%

Firjan defende ampliação das medidas tributárias anunciadas

Petrobras ON (19/03)| 12,67%

Frente à crise provocada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) , a Firjan apresentou uma série de
pleitos aos Governos Federal, Estadual e Municipal para que prorroguem por 180 dias o pagamento de
todos os tributos e parcelas de parcelamentos ativos com vencimento a partir do dia 19 de março, assim
como sejam prorrogados os prazos para o cumprimento de obrigações acessórias. Em que pese o atendimento parcial dos pleitos, as medidas adotadas podem não ser sufici entes para permitir que as empresas

Petrobras PN (19/03)| 8,15%
Câmbio (19/03)|
R$/US$| 5,1444
R$/€| 5,5054

enfrentem a crise.

Fonte: Firjan - 19/03/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (19/03)|

Medidas restritivas isolam capital do Rio de Janeiro a partir de sábado, dia 21

Brent US$/Barril (19/03)|

A Petrobras anunciou nesta sexta (20) que, em função das medidas de prevenção ao coronavírus, vai adiar o recebimento de oferta para a venda das oito refinarias que fazem parte do portfólio. A ideia é assegurar a efetiva realização da due diligence por parte dos potenciais compradores.

Gás Natural (19/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

25,22
28,47

1,65

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro - 19/03/2020

Prefeito suspende IPTU e multas para quem segue regras de combate ao coronavírus

Petróleo e Gás | Turmas em breve

A partir desta quinta-feira (19), a cobrança do IPTU, taxas e multas municipais está suspensa pela prefeitura, por prazo indeterminado, apenas para quem seguir a principal estratégia de combate a disseminação do coronavírus: evitar aglomerações.
Fonte: Prefeitura Municipal de Macaé -19/03/2020

Petrobras adia venda das refinarias por conta do novo coronavírus

Eventos

A Petrobras anunciou nesta sexta (20) que, em função das medidas de prevenção ao coronavírus, vai adiar o recebimento de oferta para a venda das oito refinarias que fazem parte do portfólio. A ideia é assegurar a efetiva realização da due diligence por parte dos potenciais compradores.

Em breve.

Fonte: epbr - 20/03/2020

PetroRio inicia produção do poço POL-L no campo de Polvo na Bacia de Campos
A PetroRio iniciou a produção do poço POL-L, e verificou uma vazão inicial superior a 2.500 barris por
dia, o que representa um incremento de quase 30% na produção do Campo de Polvo, que voltou a apresentar uma produção diária próxima aos 11,000 barris por dia nos primeiros dias de produção do poço.
Fonte: TN Petróleo - 20/03/2020

Duas propostas para Mero 3
Fonte: Petróleo Hoje - 19/03/2020

Parceria tecnológica para o pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 19/03/2020

ANP aprova edital para contratação de capacidade de transporte de gás pela TBG
Fonte: Petróleo Hoje - 20/03/2020

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados

