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Webinar Firjan | Cenário da Cadeia Produtiva de O&G
- SBM Offshore
- EBSE Engenharia de Soluções
- Ocyan
- PWR Mission

28/04/2020 de 16:00 às 17:30

Notícias em Destaque

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

Petrobras tem alta de 2,3% na produção de petróleo em março, diz ANP
Mesmo tendo cortado parte de sua produção na última semana de março, frente à queda da demanda, a
Petrobras fechou o mês passado com um aumento de 2,3% na sua produção de petróleo no Brasil, ante
fevereiro. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a estatal produziu, na média, 2,187 milhões de barris diários em março.

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

Fonte: Abegás - 27/04/2020

Indicadores

Testes eficientes podem confirmar tráfego noturno para grandes navios no porto
do Rio

Ibovespa (24/04)| 5,45%
Petrobras ON (24/04)| 7,32%

Ainda neste semestre, o principal canal de acesso ao porto do Rio de Janeiro estará operacional para navegação noturna segura, o que reduzirá o tempo de espera dos navios em cerca de oito horas. Após diversos testes diurnos, foram iniciadas as manobras experimentais noturnas de entrada e saída de navios
conteineiros pelo Canal de Cotunduba, principal acesso aquaviário ao Porto.

Petrobras PN (24/04)| 5,90%
Câmbio (24/04)|
R$/US$| 5,6510
R$/€| 6,1031

Fonte: Petronotícias - 24/04/2020

Petróleo|

Petrobras informa sobre medidas de recursos humanos

WTI US$/Barril (24/04)| 16,94
Brent US$/Barril (24/04)| 21,44

A Petrobras informa que entrou com recurso contra a liminar concedida pela Justiça do Trabalho do Rio
de Janeiro que impede a companhia de implementar medidas de Recursos Humanos, divulgadas em
01/04/20, que compõem o seu Plano de Resiliência.

Gás Natural (24/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,75

Fonte: Agência Petrobras - 25/04/2020

Editais de Inovação

EBSE inicia entrega de equipamentos para o Campo de Azulão, no Amazonas

Em Breve

O momento é desafiador para o país em função da pandemia do coronavírus. Mas apesar do cenário adverso, algumas companhias de setores estratégicos adotaram medidas de prevenção e, felizmente, estão
conseguindo avançar em seus projetos. É o caso da EBSE, que começou recentemente a entrega de equipamentos que serão usados no campo de gás natural de Azulão, no Amazonas.
Fonte: Petronotícias - 27/04/2020

Petrobras reduz importação de gás natural da Bolívia
Fonte: Valor Econômico - 27/04/2020

ANP: Brasil tem capacidade robusta de armazenamento

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 24/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Cade aprova aquisições da Petrobras no Espírito Santo

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

Fonte: Petróleo Hoje - 24/04/2020

Misc próxima de Mero 3

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

Fonte: Petróleo Hoje - 26/04/2020

Armadores preveem cenário de hibernações

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 24/04/2020

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

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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