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Notícias em Destaque

Indicadores

Duas novas empresas são inscritas na Oferta Permanente

Ibovespa (09/04)| 1,20%

Em reunião realizada na última terça-feira (7/4), a Comissão Especial de Licitação (CEL) da Oferta Permanente aprovou a inscrição de mais duas empresas: Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda. e Infra Construtora
e Serviços Ltda. Com essas aprovações, que foram publicadas hoje (9/4) no Diário Oficial da União, a
Oferta Permanente passa a contar com um total de 54 empresas inscritas.

Petrobras ON (09/04)| 3,66%
Petrobras PN (09/04)| 2,89%
Câmbio (09/04)|
R$/US$| 5,0779

Fonte: ANP - 09/04/2020

R$/€| 5,5507

Governo estuda reduzir royalties para pequenos e médios produtores

Petróleo|
WTI US$/Barril (09/04)| 22,76

O governo estuda flexibilizar os percentuais de royalties para campos de acumulação marginal, como
uma forma de reduzir custos sobre pequenos e médios produtores durante o momento crítico de baixa
nas cotações internacionais da commodity e de queda na demanda por óleo.

Brent US$/Barril (09/04)| 31,48
Gás Natural (09/04)|

Fonte: epbr - 09/04/2020

Henry Hub US$/MMBtu|

Ministro Bento participa de reunião do G-20

1,73

Editais de Inovação
Em Breve

O ministro Bento Albuquerque participou hoje, 10, de reunião virtual extraordinária de ministros de
energia do G-20. O encontro serviu para discutir os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre o setor de
energia e para a troca de experiências entre os países membros do G-20 sobre medidas de enfrentamento da situação.
Fonte: MME - 10/04/2020

Distribuidoras de gás, ANP e transportadoras devem se reunir em 15/04 para discutir contratos
Em meio aos impactos da pandemia do coronavírus para o mercado de gás natural e para a economia
brasileira, agentes do setor devem se reunir no dia 15 de abril, próxima quarta-feira, para discutir alternativas para flexibilizar das condições de pagamento do transporte de gás às transportadoras, um pleito
das distribuidoras estaduais de gás canalizado para aliviar a pressão sobre o caixa no curto prazo.

Eventos

Fonte: Abegás - 13/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Arábia Saudita e Rússia chegam a um acordo e Opep cortará produção de petróleo

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

Fonte: O Globo - 09/04/2020

Fonte: O Globo - 11/04/2020

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

Destino da P-71 ainda em aberto

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Petrobras renegocia contrato com fornecedores para reduzir custos

Fonte: Petróleo Hoje - 13/04/2020

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

US$ 30 bilhões que podem fazer falta ao Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 08/04/2020

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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