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Notícias em Destaque

Indicadores

Coronavírus: ANP edita medidas relativas ao transporte de gás natural

Ibovespa (08/04)| 2,97%

Considerando as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus (Covid-19), no dia 08/04/2020 a ANP emitiu o Despacho nº
SIM-COI/SIM/ANP-RJ (n° SEI 0710797), que trata da medição da transferência de custódia de petróleo e
gás natural em instalações de transporte de gás natural.

Petrobras ON (08/04)| 5,68%

Petrobras PN (08/04)| 5,61%
Câmbio (08/04)|
R$/US$| 5,2117

Fonte: ANP - 08/04/2020

R$/€| 5,6637

Os preços dos combustíveis no Brasil

Petróleo|
WTI US$/Barril (08/04)| 25,09

Diante dos diversos pedidos de informação recebidos nos últimos dias, a ANP reforça que vigora no Brasil
o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda.

Brent US$/Barril (08/04)| 32,84
Gás Natural (08/04)|

Fonte: ANP - 08/04/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Covid - 19 - MME monitora abastecimento de GLP

1,78

Editais de Inovação
Em Breve

O Ministério de Minas e Energia (MME) permanece monitorando as medidas adotadas para a garantia do
abastecimento do gás de cozinha (GLP) em nível nacional, o que deve ocorrer nos próximos dias com a
normalização da distribuição do produto em algumas regiões.
Fonte: MME - 08/04/2020

Petróleo: os cenários esperados para a reunião decisiva da OPEP na quinta-feira
Em meio ao surto do novo coronavírus, o mercado irá se voltar na próxima quinta-feira (9) para o petróleo conforme ocorre a reunião, via teleconferência, a reunião da OPEP , que reúne a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo e mais algumas nações produtoras.
Fonte: TN Petróleo - 07/04/2020

Eventos

Brasil é pressionado pela Opep a reduzir produção de petróleo

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: O Globo - 09/04/2020

Marlim próximo da assinatura

COVID-19: Gestão de crise e os
desafios da comunicação para
as empresas

Fonte: Petróleo Hoje - 08/04/2020

Petrobras cortará compras de gás da Enauta e PetroRio

COVID-19: Como fica a cibersegurança das empresas com parte dos trabalhadores remotos?

Fonte: Valor Econômico - 09/04/2020

ANP nega suspensão de bandeira a postos

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 08/04/2020

COVID-19 Tendências e Estratégias de Recursos Humanos e Saúde Corporativa nas Empresas

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01R/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

Adiado

Adiado

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.

Adiado
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).

Adiado
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.

Adiado
ANP

Adiado

-

02/2020
Obter subsídios para a consolidação do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar marítima
de Sergipe-Alagoas/Jacuípe.

Adiado
ANP

03/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de especificação do diesel verde e as obrigações quanto
ao controle de qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializem esse combustível no
território nacional.

06/02/2020 a 30/04/2020
IBAMA

-

-

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

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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