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Notícias em Destaque

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

Petrobras divulga Relatório de Produção e Vendas do 1º Trimestre de 2020
Os efeitos negativos da recessão global provocada pela crise de saúde pública não chegaram a impactar
de forma substancial a performance da produção e vendas no 1T20. A produção média de óleo, LGN e
gás natural foi de 2.909 Mboed implicando em produção comercial de 2.606 Mboed e produção de petróleo de 2.320 Mbpd.

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

Fonte: Agência Petrobras - 27/04/2020

Indicadores

Publicada resolução sobre desativação de instalações

Ibovespa (27/04)| 3,86%

A ANP publicou hoje (27/04) no Diário Oficial da União a Resolução nº 817/2020, que trata do descomissionamento (desativação) de instalações de exploração e produção de petróleo e gás natural, do procedimento de devolução de áreas à ANP (com inclusão na Oferta Permanente) e da alienação e reversão de
bens.

Petrobras ON (27/04)| 4,54%
Petrobras PN (27/04)| 3,13%
Câmbio (27/04)|
R$/US$| 5,6358

Fonte: ANP - 27/04/2020

R$/€| 6,1041

Petrobras reduz diesel em 10% nas refinarias, mas mantém gasolina

Petróleo|
WTI US$/Barril (27/04)| 12,78

A Petrobras reduzirá o preço médio do diesel nas refinarias em 10% a partir de segunda-feira, informou a
petroleira à Reuters após ser consultada. O preço médio da gasolina, por sua vez, será mantido. O corte
ocorre como resposta da petroleira estatal diante da queda do preço do petróleo e de seus derivados no
mercado internacional, por impactos do novo coronavírus na economia global.

Brent US$/Barril (27/04)| 19,99
Gás Natural (27/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,82

Fonte: TN Petróleo - 27/04/2020

Editais de Inovação

Petrobras realiza testagem rápida no pré-embarque

Em Breve

A Petrobras passou a realizar testes rápidos para a triagem de colaboradores no momento do embarque
para as plataformas. Os testes tiveram início no dia 20/4, no aeroporto de Jacarepaguá (RJ) e já foram
expandidos para os aeroportos de Vitória (ES), Macaé (RJ), Farol de São Tomé (RJ) e Cabo Frio (RJ). A
testagem também será realizada nos voos para a província petrolífera de Urucu, no Amazonas.
Fonte: Agência Petrobras - 27/04/2020

Galp quer preservar capex no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 27/04/2020

Projeto prevê novo terminal em Santos

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 27/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Sapura anuncia medidas de austeridade

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

Fonte: Petróleo Hoje - 27/04/2020

Diamond Offshore pede recuperação judicial

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

Fonte: Petróleo Hoje - 27/04/2020

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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