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Notícias em Destaque

Destaque

Produção de petróleo no Brasil ficou estável em março enquanto demanda por
combustíveis já apresenta queda

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

O novo boletim mensal sobre a produção de óleo e gás revelam estabilidade nos volumes extraídos em
março na comparação com o mês anterior. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), a produção de petróleo no período foi de 2,968 milhões de barris por dia, uma ligeira queda de
0,12% ante fevereiro.

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

Indicadores

Fonte: Petronotícias - 24/04/2020

Ibovespa (23/04)| 1,26%

Ministro apresenta ações do MME para o enfrentamento ao Covid-19 em coletiva
de imprensa

Petrobras ON (23/04)| 1,11%
Petrobras PN (23/04)| 1,19%

Neste primeiro encontro virtual com a imprensa, na qual participaram jornalistas brasileiros e estrangeiros, o ministro falou sobre os principais assuntos da Pasta como energia elétrica, petróleo, gás, mineração, entre outros temas.

Câmbio (23/04)|
R$/US$| 5,4467
R$/€| 5,8901

Fonte: MME - 23/04/2020

Petróleo|

Coronavírus atinge 261 trabalhadores da Petrobras

WTI US$/Barril (23/04)| 16,50
Brent US$/Barril (23/04)| 21,33

A Petrobras informou na noite de quarta-feira que tem 261 colaboradores, entre próprios e terceirizados, contaminados pelo Covid-19, e que vem tomando todas as precauções para evitar a disseminação do
coronavírus em suas unidades.

Gás Natural (23/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 23/04/2020

1,82

Editais de Inovação

Contaminação pela COVID-19 em parte da tripulação suspende atividades em
quatro embarcações de apoio à plataformas

Em Breve

Além do navio de apoio da Subsea 7 Brasil, com três casos confirmados, estão ancoradas as embarcações de apoio Fulmar, com oito casos positivos; Navegantes Pride, com 14 casos; e Skandi Peregrino,
com 5 casos isolados dentro do navio. Nas outras embarcações os trabalhadores com casos confirmados
foram isolados em hotéis, segundo a Anvisa.
Fonte: Petronotícias - 23/04/2020

Após pressão do Rio, STF retira de pauta julgamento sobre divisão de royalties
de petróleo
Fonte: O Globo - 23/04/2020

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Perfuração em queda livre
Fonte: Petróleo Hoje - 24/04/2020

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

Refinarias têm 56% de uso
Fonte: Petróleo Hoje - 22/04/2020

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

Conteúdo local: certificações somaram R$ 48 bi em 2019
Fonte: Petróleo Hoje - 22/04/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Projeto prevê UTGN associada ao Rota 6

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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