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Notícias em Destaque

Destaque

Webinar Firjan: análise prevê estagnação no preço do barril do petróleo por um
ano
O valor do barril de petróleo só deve manter um patamar mais alto que o de hoje daqui a um ano. Após
a crise acarretada pela Covid-19, o consumo de óleo será primeiro daquele já estocado, para, então,
uma demanda real vir e impulsionar os preços do barril. Essa foi a avaliação do economista Horacio Cuenca, diretor-executivo da América Latina da IHS Markit.
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Indicadores

Fonte: Firjan - 06/05/2020

Ibovespa (06/05)| 0,51%

Petrobras eleva gasolina em 12% nas refinarias; mantém valor do diesel

Petrobras ON (06/05)| 3,91%

O avanço ocorre após uma recuperação recente dos preços do barril do petróleo no mercado internacional, à medida que alguns países da Europa e da Ásia, assim como diversos Estados norte-americanos, começaram a flexibilizar medidas de isolamento tomadas em função da pandemia de coronavírus.

Petrobras PN (06/05)| 3,68%
Câmbio (06/05)|
R$/US$| 5,6676

Fonte: TN Petróleo - 06/05/2020

R$/€| 6,1255

Edital e modelo de contrato da Oferta Permanente devem ser publicados em julho
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou as versões finais da revisão do edital e do novo modelo de
contrato da Oferta Permanente. Os documentos foram enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU) e
devem ser publicados no mês de julho.

Petróleo|
WTI US$/Barril (06/05)| 23,99
Brent US$/Barril (06/05)| 29,72
Gás Natural (06/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 06/05/2020

1,94

Editais de Inovação

Petrobras prepara nova campanha em Campos

Em Breve

Fonte: Petróleo Hoje - 06/05/2020

Eventos

Paradas em Lula afetam Shell e Petrogal no Brasil

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Petróleo Hoje - 06/05/2020

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

Equipe diverge e deixa para Bolsonaro decisão sobre Cide
Fonte: Valor Econômico - 07/05/2020

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

Número de casos de covid-19 na Petrobras supera 800
Fonte: Valor Econômico - 06/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

ANP estuda medidas para o onshore

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

Fonte: Petróleo Hoje - 06/05/2020

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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