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Notícias em Destaque

Destaque

Firjan e ONIP promovem transmissões online para o mercado de óleo e gás nesta
terça e quarta-feira
Com o objetivo de levar informação qualificada para o mercado, a Firjan promove hoje (5/5), das 16h às
17h30, o segundo webinar "Firjan Websérie Óleo e Gás - Cenário da Cadeia Produtiva". Já a ONIP
(Organização Nacional da Indústria do Petróleo), com correalização da Firjan, lança amanhã (6/5), das
16h às 17h30, por meio de transmissão online o “Circuito Brasil de Óleo e Gás”.
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Indicadores

Fonte: TN Petróleo - 05/05/2020

Ibovespa (05/05)| 0,75%

Alerj aprova PL que permite moratória a empréstimos lastreados em receitas de
royalties

Petrobras ON (05/05)| 3,43%
Petrobras PN (05/05)| 3,22%

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (5) o parecer
substitutivo do deputado Marcio Pacheco (PSC) para o PL 2086/2020, que autoriza o governo estadual a
renegociar dívidas contraídas pelo Rio Previdência com a venda de títulos lastreados na antecipação de
receitas de royalties e participações especiais de petróleo e gás natural.

Câmbio (05/05)|
R$/US$| 5,5354
R$/€| 6,0031
Petróleo|

Fonte: epbr - 05/05/2020

WTI US$/Barril (05/05)| 24,54

Substituição de térmicas por gás natural deve continuar nos próximos leilões,
aponta ministro
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse hoje que a substituição de térmicas à diesel por
empreendimentos à base de gás natural deve continuar previsto nos leilões de energia nos próximos
anos.

Brent US$/Barril (05/05)| 30,97
Gás Natural (05/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Editais de Inovação

Fonte: epbr - 05/05/2020

Em Breve

Petrobras tem apoio da Odebrecht para sair da Braskem via mercado de capitais,
diz CEO

Eventos

A Petrobras obteve apoio da Odebrecht para transformar a Braskem em uma empresa sem controle definido, facilitando assim uma futura venda de sua participação na petroquímica via mercado de capitais,
disse nesta terça-feira o presidente da petroleira, Roberto Castello Branco.
Fonte: TN Petróleo - 06/05/2020

Aumento da Cide tem queda de braço entre representantes do setor e governo
Fonte: Estadão - 05/05/2020

BW Offshore busca estaleiro para FPSO

2,13

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

Fonte: Petróleo Hoje - 05/05/2020

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

ANP: março foi o pior mês para a gasolina desde 2010
Fonte: Petróleo Hoje - 05/05/2020

IHS Markit: mais GNL no mercado brasileiro
Fonte: Petróleo Hoje - 05/05/2020

Produção terrestre na pauta do MME
Fonte: Petróleo Hoje - 05/05/2020

Navio tanque inacabado do Promef sofre alagamento no RJ
Fonte: Portos e Navios - 05/05/2020

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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