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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/03)| +9,69%

ANP lança painel dinâmico sobre certificação de conteúdo local

Petrobras ON (24/03)| +15,92

A ferramenta permite consultar e cruzar informações como o percentual médio de nacionalização dos
bens e serviços certificados em cada período, os escopos de certificação mais demandados e os fornecedores mais frequentes, além de dados sobre os próprios organismos de certificação

Petrobras PN (24/03)| +15,22
Câmbio (24/03)|

Fonte: ANP - 24/03/2020

R$/US$| 5,0713
R$/€| 5,4755

Governo do Rio pede flexibilização de contrato de gás natural da Petrobras com Naturgy

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$/Barril (24/03)| 24,01
Brent US$/Barril (24/03)| 27,55
Gás Natural (24/03)|

Fonte: EPBR - 24/03/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Com medidas para apoiar economia preços do petróleo começam a subir

1,65

Editais de Inovação

Os preços do petróleo avançavam nesta terça-feira (24), apoiados por medidas do Federal Reserve (Fed)
- o banco central americano - para impulsionar a economia e por expectativas de que os Estados Unidos
deverão atingir brevemente um acordo sobre um pacote de auxílio de 2 trilhões de dólares devido ao
coronavírus.
Fonte: TN Petróleo - 24/03/2020

Em Breve

Preço da gasolina será reduzido em 15% a partir dessa quarta-feira
A redução acumulada no preço da gasolina em 2020 já chega a cerca de 40%. Como se sabe, a política de
preços da Petrobrás leva em consideração, entre outros fatores, a cotação internacional do petróleo para decidir o valor de venda do produto para refinarias.

Eventos

Fonte: Petronotícias - 23/03/2020

Transmissão Online: Cov ID –19

RJ prevê perda de R$ 10 bi por causa da pandemia e redução de royalties

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

Fonte: Valor Econômico - 24/03/2020

24/03 | 19h ás 21h

Petrobras propõe triplicar teto para bônus a diretores apesar de crise

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

Fonte: Folha de S. Paulo - 23/03/2020

Chevron corta em US$ 4 bilhões a meta de investimentos para 2020
Fonte: Valor Econômico - 24/03/2020

Decreto municipal afeta operações de apoio offshore em Macaé
Fonte: Portos e Navios - 24/03/2020

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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