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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (23/03)| - 5,22%

Firjan avalia os impactos do novo coronavírus no mercado de Petróleo e Gás

Petrobras ON (23/03)| - 4,91%

Conforme o estudo da gerência de Petróleo, Gás e Naval da federação, o principal impacto ocorrerá na
redução da demanda de óleo em todo o planeta. Considerando apenas o segmento de transporte mundial, estima-se uma queda de 1,7 MMbpd na demanda mundial de petróleo.

Petrobras PN (23/03)| - 4,17%
Câmbio (23/03)|

Fonte: Firjan - 20/03/2020

R$/US$| 5,0798
R$/€| 5,4676

Firjan faz doação de álcool, materiais hospitalares, de limpeza e de higiene pessoal para comunidades e hospitais

Petróleo|

Engajada no enfrentamento ao novo coronavírus, a Firjan promove uma grande doação de álcool, produtos hospitalares, como máscaras e luvas, de limpeza e de higiene pessoal. O material será destinado a
comunidades e a hospitais da Região Metropolitana e Serrana do Rio de Janeiro.

WTI US$/Barril (23/03)| 24,06
Brent US$/Barril (23/03)| 24,11
Gás Natural (23/03)|

Fonte: Firjan - 23/03/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

PETROBRÁS DESEMBARCOU OITO FUNCIONÁRIOS DA P-67 COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS

1,60

Editais de Inovação

A Petrobrás desembarcou oito funcionários do FPSO P-67 que apresentaram sintomas semelhantes aos da
Covid-19. Como a ordem na estatal é não arriscar, a empresa diz que o trabalhador que apresentar qualquer sintoma relacionado ao coronavírus será imediatamente retirado de suas plataformas.
Em Breve

Fonte: Petronotícias - 23/03/2020

NOVA LEI DO GÁS AVANÇA E PODE SER APROVADA AINDA ESTE ANO APESAR DE TODOS OS CONTRATEMPOS
Considerada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, uma das principais mudanças no setor de infraestrutura no Brasil, a Nova Lei do Gás pode, enfim, ser aprovada por deputados em 2020. Ao menos, é essa a expectativa do relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), deputado Laércio Oliveira.

Eventos
Transmissão Online: Cov ID –19
Casa Firjan

Fonte: Petronotícias - 23/03/2020

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

Petroleiras devem reduzir investimentos em 30% por coronavírus e queda no
preço do petróleo

24/03 | 19h ás 21h
Saiba mais: https://firjan.com.br/
eventos/transmissao-online-covid-19possiveis-solucoes-para-os-desafios-daprodutividade-na-industria.htm

Fonte: O Globo - 24/03/2020

Em sessão volátil, petróleo vira na parte final e fecha em alta
Fonte: Valor Econômico - 23/03/2020

Petroleiras cortam bilhões em investimentos
Fonte: Petróleo Hoje- 23/03/2020

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 de 10,08 milhões de m3/dia no ponto de entrada de Mutum e a totalidade da capacidade
de cada uma das zonas de saída.

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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