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Notícias em Destaque

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

Publicado Decreto que altera serviços públicos e atividades essenciais
Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, 29, Decreto que altera serviços públicos e atividades
essenciais de áreas do Ministério de Minas e Energia (MME). A produção de petróleo e a produção, distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, e produção, transporte e distribuição de gás natural também constam no documento.

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

Fonte: MME - 29/04/2020

Indicadores

Bacia de Campos tem 7 plataformas da Petrobras com casos de Covid-19, diz sindicato

Ibovespa (29/04)| 2,29%
Petrobras ON (29/04)| 5,44%

Sete plataformas da Petrobras na Bacia de Campos registraram casos do novo coronavírus entre os trabalhadores, segundo levantamento da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que está buscando junto a
autoridades a interdição de unidades para evitar um contágio maior.

Petrobras PN (29/04)| 5,51%
Câmbio (29/04)|
R$/US$| 5,4291

Fonte: TN Petróleo - 29/04/2020

R$/€| 5,8910
Petróleo|

Companhias de E&P perderão até US$ 1 trilhão em receitas ao longo de 2020
por causa da Covid-19

WTI US$/Barril (29/04)| 15,06
Brent US$/Barril (29/04)| 22,54

O cálculo foi feito pela consultoria norueguesa Rystad Energy. No ano passado, para se ter ideia, as receitas das companhias de E&P somaram US$ 2,47 trilhões em 2019, mas a nova análise feita pela empresa estima que esse número chegará a US$ 1,47 trilhão, uma queda de 40%. Antes da pandemia de Covid19, a Rystad esperava que a receita total de E&P chegasse a US$ 2,35 trilhões em 2020.

Gás Natural (29/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,87

Editais de Inovação

Fonte: Petronotícias - 30/04/2020

Em Breve

Anvisa autoriza retomada do FPSO Capixaba
Fonte: Petróleo Hoje - 29/04/2020

Equinor deixará de ser operadora no Espírito Santo
Fonte: Petróleo Hoje - 29/04/2020

Décio: operadores podem ter de “desovar” óleo no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 29/04/2020

Eventos

Perspectiva para preço do petróleo Brent é de US$ 15 no 2º semestre

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Valor Econômico - 30/04/2020

CNOOC reduz capex e meta de produção

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

Fonte: Petróleo Hoje - 29/04/2020

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

NOV prevê “pior desaceleração” no setor
Fonte: Petróleo Hoje - 29/04/2020

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
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