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Notícias em Destaque

Destaque

Websérie sobre Cenário da Cadeia Produtiva de Óleo e Gás estreia com mais de
400 espectadores
Na primeiro webinar da Firjan sobre o Cenário da Cadeia Produtiva de O&G, fornecedores do mercado
mostraram suas visões e discutiram os desdobramentos deste momento de crise na cadeia produtiva para
o Brasil. A transmissão online, em 28/04, fez parte de uma série que tem como objetivo apresentar as
principais práticas, dados, análises e perspectivas para esse mercado no Rio de Janeiro e no país.
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Indicadores

Fonte: Firjan - 30/04/2020

Ibovespa (30/04)| 3,20%

Covid-19: Firjan calcula redução de royalties e de arrecadação do ICMS dos combustíveis

Petrobras ON (30/04)| 1,84%
Petrobras PN (30/04)| 0,82%

O cenário estima uma redução de 30% da produção na Bacia de Campos, além de uma queda do consumo
de derivados em 50%. Para o estado e municípios do Rio, isso reflete em menores arrecadações de royalties e de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Câmbio (30/04)|
R$/US$| 5,4270
R$/€| 5,9333

Fonte: Firjan - 30/04/2020

Petróleo|

WTI US$/Barril (30/04)| 19,78

Petrobras bate recorde de exportação de petróleo em abril

Brent US$/Barril (30/04)| 26,44

Petrobras informa que exportou 1 milhão de barris por dia de petróleo no mês de abril. A marca representa novo recorde de exportação de petróleo e contribui para reforço do caixa da companhia. O recorde anterior era de 771 mil barris por dia, alcançado em dezembro de 2019.

Gás Natural (30/04)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petrobras - 04/05/2020

1,89

Editais de Inovação

Publicados contratos de compra e venda de gás com distribuidoras para atendimento a mercados cativos

Em Breve

A ANP publicou o inteiro teor dos contratos de compra e venda de gás natural para atendimento a mercados cativos vigentes na data de 30 de abril de 2020, em consonância com o disposto no § 6º do artigo
11 da Resolução ANP nº 52/2011.

Eventos

Fonte: ANP - 30/04/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:
COVID-19: Gestão de crise e os
desafios da comunicação para
as empresas

Petrobras divulga teaser de E&P na Bacia de Camamu
Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de sua participação no Campo de Manati, concessão de produção marítima em águas rasas localizada na Bacia de Camamu, no Estado da Bahia.
Fonte: Petrobras - 04/05/2020

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

Naturgy reduz tarifas de gás para clientes no RJ a partir desta sexta

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

Fonte: Valor Econômico - 30/04/2020

ANP analisa cinco programas de descomissionamento
Fonte: Petróleo Hoje - 04/05/2020

Reviravolta no subsea do Parque das Baleias
Fonte: Petróleo Hoje - 04/05/2020

Covid-19 em PLSV da Sapura
Fonte: Petróleo Hoje - 04/05/2020

Lucro da Chevron cresce 36% no 1° tri, para US$ 3,6 bilhões
Fonte: Valor Econômico - 01/05/2020

Exxon Mobil tem prejuízo de US$ 610 milhões no 1° trimestre
Fonte: Valor Econômico - 01/05/2020

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.

Adiado
ANP

03/2020

Adiado

Adiado

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.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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