23 de março de 2020 | Ano VIII | Nº 054

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (20/03)| 1,85%

PGR e Rodrigo Maia defendem uso de recursos do fundo da Petrobras para combate
ao coronavírus

Petrobras ON (20/03)| 1,85%
Petrobras PN (20/03)| 1,72%

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), manifestou-se favoravelmente à iniciativa do Procuradoria-Geral da República de realocar R$ 1,6 bilhão do fundo criado com recursos recuperados da Petrobras pela Operação Lava Jato para o combate à pandemia do coronavírus. Em documento enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Maia concordou com a destinação imediata
desta verba como uma medida de urgência. Esses recursos iriam para a educação.

Câmbio (20/03)|
R$/US$| 5,0248
R$/€| 5,3715

Fonte: epbr - 20/03/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (20/03)|

Petrobras reforça que abastecimento de GLP segue normal em todo o país

Brent US$/Barril (20/03)|

A Petrobras informa que o abastecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) está normal, tanto em São
Paulo como em todo o país. A companhia entregou às distribuidoras, até a última quarta-feira (18/3),
volumes de GLP superiores aos inicialmente contratados. Portanto, não foi identificada qualquer dificuldade para entrega do insumo.

Gás Natural (20/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

22,63
26,98

1,60

Editais de Inovação

Fonte: Agência Petrobras - 20/03/2020

Edital de Inovação para Indústria:
Missão Contra Covid-19

Gasbol: ANP autoriza chamada pública para alocação de capacidade

Transmissão online

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP comunica que autorizou a realização da Chamada Pública para Alocação de Capacidade nº 01R/2020, tendo em vista que, em 06 de março
de 2020, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras apresentou o Termo de Renúncia da capacidade de transporte originalmente contratada no âmbito da Chamada Pública nº 01/2019, em atendimento ao disposto
nos itens 2.1 e 2.2 do Termo de Compromisso (TC) firmado entre a ANP e Petrobras no dia 23 de dezembro de 2019.

23/03 às 17h
Saiba mais:https://www.firjan.com.br/
noticias/transmissao-online-casa-firjan-tira
-duvidas-sobre-edital-missao-contra-covid-

Fonte: ANP - 20/03/2020

Eventos
Transmissão Online: Cov ID –19

Petrobras pede desembolso de US$ 8 bilhões a bancos

Casa Firjan

Fonte: Portos e Navios - 22/03/2020

Contribuir para o fortalecimento da indústria no cenário que se apresenta.

Coronavírus: Antaq esclarece sobre fechamento de portos

24/03 | 19h ás 21h
Saiba mais: https://firjan.com.br/eventos/

Fonte: Portos e Navios - 22/03/2020

transmissao-online-covid-19-possiveissolucoes-para-os-desafios-da-produtividade-

Indústria do petróleo pede livre trânsito de caminhões-tanque para garantir abastecimento no país
Fonte: Portos e Navios - 22/03/2020

BW adia investimento em frota inativa
Fonte: Petróleo Hoje - 19/03/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01R/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

23/03/2020 a 30/03/2020

N/A

Oferecer a contratação da Capacidade de Transporte Disponível pelo(s) Carregador(es) Habilitado(s) junto à TBG,
na modalidade do Serviço de Transporte Firme, segundo o previsto no Termo de Compromisso.

26/12/2019 a 24/02/2020
ANP

Adiado

26/2019
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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