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Notícias em Destaque

Indicadores

Bolsonaro indica Symone Araujo para a diretoria da ANP

Ibovespa (16/04)| 1,29%

O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta sexta (17) a diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Symone Araújo, para uma vaga na diretoria da Agência Nacional do Petróleo
(ANP). Vai ocupar a vaga aberta com a saída de Aurélio Amaral, que deixou o órgão regulador no final de
março.

Petrobras ON (16/04)| 2,95%
Petrobras PN (16/04)| 4,03%
Câmbio (16/04)|
R$/US$| 5,2377

Fonte: epbr - 17/04/2020

R$/€| 5,6787

Governo pretende realizar novo ciclo da Oferta Permanente no segundo semestre

Petróleo|
WTI US$/Barril (16/04)| 19,87
Brent US$/Barril (16/04)| 27,82

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo está na expectativa de realizar
o 2º Ciclo da Oferta Permanente no segundo semestre desse ano. Se confirmado, este será o único leilão
de óleo e gás de 2020, já que as demais licitações foram adiadas em virtude da pandemia do coronavírus.

Gás Natural (16/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 16/04/2020

1,69

Editais de Inovação
Em Breve

Petrobras reduz atividades em Itaboraí por determinação da Prefeitura Municipal
A Petrobras paralisou temporariamente parte do projeto Gaslub Itaboraí (ex-Comperj), que compreende
a construção do gasoduto Rota 3 e da unidade de processamento de gás natural (UPGN). A medida atende ao ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí (RJ), emitido em 23 de março, que solicita a
interrupção de 70% das atividades do empreendimento.
Fonte: Agência Petrobras - 16/04/2020

Subiu para 162 o número de casos de COVID-19 no setor de óleo e gás do Brasil
O balanço desta quinta-feira (16) da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indica que subiu para 162 o número de casos de Covid-19 em trabalhadores do setor de óleo e gás do Brasil. Até ontem, eram 132. Atualmente, há ainda outros 1.020 casos sendo investigados, à espera dos resultados de testes. Felizmente,
até agora, não houve registro de mortes, de acordo com a agência.

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Petronotícias - 16/04/2020

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

Conteúdo Local: ANP atualiza situação dos pedidos de aditamento
A Resolução ANP n° 726/2018 permitiu que as empresas que atuam em exploração e produção de petróleo e gás natural optassem pelo aditamento, para todos os contratos em vigor, com efeitos para as fases
não encerradas. O prazo para as empresas interessadas pedirem aditamento de seus contratos encerrou
em 10 de agosto de 2018.

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

Fonte: ANP - 16/04/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Petrobras diz que, no refino, colocará ‘várias unidades’ em carga mínima

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

Fonte: Valor Econômico - 16/04/2020

Cronograma do Comperj será reavaliado
Fonte: Petróleo Hoje - 16/04/2020

De onde virá o corte de 200 mil bopd?
Fonte: Petróleo Hoje - 16/04/2020

Paralisações afetam 10 mil trabalhadores
Fonte: Petróleo Hoje - 16/04/2020

Petrobras quer mais Espírito Santo
Fonte: Petróleo Hoje - 16/04/2020

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.

31/01/2020 a 01/05/2020
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

Adiado

-

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

-

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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