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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras inicia fase vinculante de ativos de E&P

Ibovespa (17/04)| 1,51%

A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 03/02/2020, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação no campo de Papaterra, localizado em águas profundas, na Bacia de Campos.

Petrobras ON (17/04)| 3,53%
Petrobras PN (17/04)| 2,61%
Câmbio (17/04)|

Fonte: Petrobras - 17/04/2020

R$/US$| 5,2573
R$/€| 5,7226

Novos casos de COVID-19 poderiam paralisar produção de plataformas no Pré-Sal
por alguns dias

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/04)| 18,27

A Petrobras já decidiu hibernar plataformas em águas rasas, mas poderia ser forçada também a interromper sua produção em unidades do pré-sal por alguns dias no caso de contaminação de vários funcionários a bordo. A afirmação foi feita pelo diretor de exploração e produção da estatal, Carlos Alberto
Pereira Oliveira.

Brent US$/Barril (17/04)| 28,08
Gás Natural (17/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,75

Fonte: Petronotícias - 17/04/2020

Editais de Inovação

Petrobras vê breve retomada de plataformas após coronavírus; manutenções
postergadas

Em Breve

A Petrobras previu nesta sexta-feira um breve retorno da produção em duas plataformas de petróleo que
foram paralisadas devido a casos de coronavírus, e anunciou também alteração no cronograma deste ano
de paradas programadas para manutenção das unidades da empresa, devido às medidas preventivas à
doença, afirmaram diretores da companhia a jornalistas.
Fonte: TN Petróleo - 17/04/2020

ANP divulga mapas com panorama do abastecimento de gás de cozinha no país
Diante do aumento da demanda motivada pela crise sanitária do COVID-19, a ANP intensificou o monitoramento da cadeia de fornecimento e de distribuição de gás de cozinha (GLP) no Brasil. Como resultado,
a Agência passa a divulgar hoje (17/4) mapas que apresentam um panorama do abastecimento do produto no país.

Eventos

Fonte: ANP - 17/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Petrobras não renegociará contratos com pequenos fornecedores para que estes
“não desapareçam”

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

O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, garantiu nesta sexta-feira (17) que não fará renegociações com as empresas de pequeno porte, para manter a integridade da cadeia nacional de suprimentos.
Na avaliação do executivo, isso poderia fazer com que companhias desse porte desaparecessem.

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

Fonte: Petronotícias - 17/04/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Pré-sal robusto a US$ 20/barril

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

Fonte: Petróleo Hoje - 17/04/2020

Shell perfura em Saturno ainda em abril
Fonte: Petróleo Hoje - 17/04/2020

Justiça barra medidas de resiliência da Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 17/04/2020

ANP autoriza construção de refinaria na Bahia
Fonte: Petróleo Hoje - 17/04/2020

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).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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