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Notícias em Destaque

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

Petrobras revê corte de produção de abril ao ver melhor demanda externa
A Petrobras reviu o corte de produção previsto para abril após verificar uma demanda melhor do que a
esperada por seus produtos, especialmente aqueles exportados, informou a petroleira nesta segundafeira, apesar do cenário mundial de contração de consumo devido ao novo coronavírus.

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

Fonte: TN Petróleo - 28/04/2020

Indicadores

Corte no preço de combustíveis leva prévia da inflação ao menor resultado para
abril desde 1994

Ibovespa (28/04)| 3,93%
Petrobras ON (28/04)| 7,26%

A prévia da inflação de abril, medida pelo IPCA-15, registrou queda de 0,01% e marcou o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real, em julho de 1994, informou nesta terça-feira (28) o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Petrobras PN (28/04)| 4,86%
Câmbio (28/04)|

Fonte: TN Petróleo - 28/04/2020

R$/US$| 5,5683
R$/€| 6,0349

Recuperação judicial da Diamond Offshore não vai paralisar suas atividades no
Brasil até o final do ano

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/04)| 12,34
Brent US$/Barril (28/04)| 20,46

A companhia americana tem duas sondas afretadas pela Petrobrás: a Ocean Valor(foto) e a Ocean Courage. As duas alocadas na Bacia de Santos. A previsão é que uma delas no Campo de Berbigão até julho e a
segunda, no Campo de Búzios até o final do ano. A recuperação, além da subsidiária no Brasil, engloba
outras doze empresas espalhadas pelo mundo.

Gás Natural (28/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 28/04/2020

1,95

Editais de Inovação

Federação das Indústrias do Rio fará campanha pelo uso do gás natural

Em Breve

Fonte: Estadão - 28/04/2020

BW Offshore estende contrato com a Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 28/04/2020

Sondas adiadas para maio
Fonte: Petróleo Hoje - 28/04/2020

Petrobras altera indicador de dívida

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 28/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:
COVID-19: Gestão de crise e os
desafios da comunicação para
as empresas
COVID-19: Como fica a cibersegurança das empresas com parte dos trabalhadores remotos?
COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias
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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

