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A Petrobras está monitorando em detalhe evolução da crise 
na Ucrânia e não vê impacto na segurança ao atendimento 

a clientes no Brasil, mas avalia que pode ocorrer um impacto 
“significativo” nos custos de gás natural liquefeito (GNL), disse-
ram diretores da companhia em entrevista coletiva na tarde desta 
útima quinta-feira. “O primeiro impacto é uma volatilidade muito 
grande de preços no mercado. Tivemos hoje um pico de preço 
que ainda não estabilizou. O mercado todo está tentando avaliar 
as consequências e qual é o ponto de estabilização efetivo dos 
preços dada a situação na Ucrânia”, disse o diretor executivo de 
comercialização e logística da Petrobras, Claudio Mastella.

As instabilidades geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia leva-
ram o preço do barril de petróleo tipo Brent a superar a barreira 
dos U$ 100 hoje.

O executivo lembrou que as importações brasileiras vêm de ori-

Ataque da Rússia pode causar impacto ‘significativo’ nos custos de gás 
natural, diz Petrobras

Dando início ao levantamento de insumos para elaboração 
do Plano Nacional de Mineração (PNM) 2050, a Secretaria 

de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério 
de Minas e Energia (SGM/MME), em parceria com a Escola Na-
cional de Administração Pública (Enap), realizou, nesta sema-
na, a primeira oficina do processo de construção colaborativa 
do Plano. Intitulada “Oficina de Avaliação do Plano Nacional de 
Mineração 2020-2030 - PNM 2030”, a reunião teve como finali-
dade analisar temas, objetivos e ações do PNM 2030 ainda não 
concluídos.

A oficina contou com a participação de importantes atores do 
setor, que debateram sobre 27 ações de um total de nove temas, 
avaliando o grau de avanço e a relevância, apreciando a perti-
nência e a importância de serem mantidos no PNM 2050.

Entre as abordagens estão assuntos referentes à governança 
pública eficaz do setor mineral, incluindo no debate a reorgani-
zação da SGM e a reestruturação do Serviço Geológico do Brasil 

(SGB/CPRM). Isso ocorre em decorrência das mudanças do mo-
delo regulatório e da normatização, para que direitos minerários 
sejam aceitos como garantia para fins de financiamento à pro-
dução mineral e à melhoria no sistema de informação de dados 
do setor mineral.

Como garantir a ampliação do conhecimento geológico do ter-
ritório nacional e estabelecer diretrizes para minerais estratégi-
cos e para a mineração em áreas com restrições legais foram 
duas outras questões também debatidas no encontro.

Os participantes discutiram ainda sobre a ampliação dos pro-
gramas de formalização e fortalecimento de micro e pequenas 
empresas do setor mineral e a ampliação do conteúdo de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I) nas atividades de 
geologia, mineração e transformação mineral. Também foram 
debatidas ações voltadas à ampliação de infraestrutura e logísti-
ca, produção sustentável do setor mineral e o desenvolvimento 
sustentável em regiões de base mineradora.

MME inicia oficinas para elaboração do Plano Nacional de Mineração (PNM) 2050

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) decidiu suspender nesta semana a terceira 

chamada pública para contratação de capacidade no Gasbol, da 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG).

O objetivo da chamada, que foi adiada de 2021 para este ano, 
é contratar capacidade de transporte entre 2022 e 2026.

A suspensão é temporária e atende a um pedido de impugna-
ção da Sulgás, distribuidora do Rio Grande do Sul, privatizada 
ano passado. O controle foi comprado pela Compass, do grupo 
Cosan, que também controla a Comgás (SP) e tenta comprar a 
Gaspetro.

Foi aberto um prazo de cinco dias para manifestação dos parti-

ANP suspende chamada pública para contratação do Gasbol

cipantes da concorrência.
“A ANP resolveu conhecer do pedido de impugnação impetrado 

pela empresa e suspender temporariamente o processo, bem 
como abrir prazo de 5 dias úteis para manifestação de todos os 
participantes do certame, contados a partir da data de publica-
ção de Despacho no Diário Oficial da União (DOU)”, explicou a 
agência. O pedido de impugnação é sigiloso. A ANP classifica 
de restrita boa parte das informações da chamada pública, com 
base na restrição de criação de “vantagem competitiva a outros 
agentes econômicos”, prevista no decreto que regulamentou a 
Lei de Acesso à Informação. 

Fonte: Agência Brasil

Entidades representativas do setor da construção civil se 
manifestaram contra a liberação de novos saques do FGTS 

(Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço). Em carta enviada ao 
ministro Paulo Guedes, eles apontaram que a medida sacrificaria 
empregos.“Transformar o FGTS em complemento de renda gera 
a falsa impressão de que auxiliará a economia do país” diz o 
texto.

Os representantes do setor ainda criticam a falta de diálogo 
com o governo, alegando não terem sido ouvidos. Eles citam 

FGTS: Setor da construção civil diz que liberação sacrifica empregos

a modalidade de saque-aniversário, implementada em 2020, e 
argumentam que os cotistas passaram a receber parte do lucro 
líquido anual auferido pelo FGTS.A carta também destaca que o 
Fundo é um instrumento de proteção ao trabalhador demitido 
sem justa causa e que exerce papel social ao investir em políticas 
de geração de emprego. “Os benefícios do FGTS com investi-
mento são totalmente positivos e não podem ser interrompidos 
por medidas que, apesar de bem-intencionadas, não resultarão 
em emprego e renda sustentáveis para a população”.

gem distante da região do conflito. Já o diretor de refino de refino 
e gás natural da Petrobras, Rodrigo Silva, disse que não há riscos 
na movimentação de cargas para atender compromissos contra-
tuais de GNL, mas lembrou que a alta dos preços no mercado 
internacional vai impactar os custos de regaseificação.

“Vemos impacto significativo em custos”, afirmou.
É bom frisar que a Petrobras reduziu a importação de gás na-

tural liquefeito (GNL) depois do forte aumento no ano passado, 
devido à demanda de usinas termelétricas que foram acionadas 
durante a crise hídrica.

Silva disse que a importação de GNL está em cerca de 14 mi-
lhões de metros cúbicos por dia (m3/dia), frente aos 24 milhões 
de m3/dia em 2021. No ano passado, o país viveu a pior seca em 
91 anos, o que afetou os reservatórios das hidrelétricas e levou a 
um maior uso de termelétricas. 

Fonte: Valor Econômico

Devido ao Carnaval, o expediente na ASPACER e na Coo-
pASPACER será alterado. Na próxima segunda-feira (28) e 

terça-feira (1), não haverá atendimento administrativo nas enti-

Carnaval altera expediente administrativo na ASPACER 

dades. No entanto, na quarta-feira (2) o expediente será norma-
lizado, com atendimento normal, a partir das 13h30  na ASPACER 
e às 8h30 na CoopASPACER.


