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Notícias em Destaque

Destaque
Conhece alguém que vai gostar
de fazer parte do mailing do Informe PGN?

Coronavírus: resoluções da ANP estabelecem novas medidas em E&P
A Resolução ANP nº 815/2020 faculta às empresas contratadas a prorrogação da Fase de Exploração dos
contratos de E&P por nove meses. Trata-se de relevante medida emergencial no atual cenário para minimizar os impactos no setor de exploração de petróleo e gás natural.

Então, clique aqui para indica-lo!
É só listar o nome e e-mail do
contato

Fonte: ANP - 21/04/2020

Indicadores

Elevação de impostos na gasolina trará riscos de desabastecimento de GLP, alerta Petrobras

Ibovespa (20/04)| 0,02%

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse nesta sexta-feira (17) que um eventual aumento de imposto da gasolina, proposto por representantes do setor de etanol, poderia trazer riscos de
desabastecimento de GLP (gás de cozinha) no Brasil. A declaração foi feita durante entrevista coletiva
online, no início desta tarde.

Petrobras ON (20/04)| 0,90%
Petrobras PN (20/04)| 1,12%
Câmbio (20/04)|
R$/US$| 5,2837

Fonte: Petronotícias - 17/04/2020

R$/€| 5,7460

Coronavírus atinge 98 profissionais de plataformas de petróleo até sábado, diz
ANP

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/04)| 11,57
Brent US$/Barril (21/04)| 19,33

Empresas de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil registraram 18 novos casos confirmados
de coronavírus até a noite de sábado na comparação com a véspera, somando total de 203 profissionais
infectados, sendo que 98 deles acessaram instalações marítimas de perfuração e produção.

Gás Natural (21/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 20/04/2020

1,82

Editais de Inovação

Petrobras inicia a testagem rápida no pré-embarque

Em Breve

Nessa segunda-feira, 20/04, iniciamos no aeroporto de Jacarepaguá a realização de testes rápidos. Estes
testes serão utilizados para a triagem de colaboradores no momento do embarque. Até 27/04, expandiremos a testagem para os aeroportos de Vitória, Macaé, Farol de São Tomé e Cabo Frio, que concentram
a maior parte dos embarques da Petrobras.
Fonte: Agência Petrobras - 21/04/2020

MME lança Boletim de Monitoramento da COVID-19
O Ministério de Minas e Energia (MME) disponibiliza o Boletim de Monitoramento da COVID-19. O documento, que será divulgado semanalmente, traz informações das áreas finalísticas da Pasta: energia elétrica, mineração e petróleo e gás.

Eventos

Fonte: MME - 20/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Recursos do excedente contra pandemia

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

Fonte: Petróleo Hoje - 20/04/2020

Peregrino suspenso

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

Fonte: Petróleo Hoje - 20/04/2020

Combustíveis em queda nas refinarias

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 20/04/2020

ExxonMobil afreta sonda para o Brasil

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

Fonte: Petróleo Hoje - 22/04/2020

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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