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Notícias em Destaque

Destaque

Especialistas debatem caminhos para manter a cadeia produtiva de Petróleo e
Gás durante a crise
Especialistas do mercado de Petróleo e Gás (P&G) acreditam que as empresas devem procurar, com a
crise, investir em excelência de serviços, tecnologia e digitalização, sem esquecer de fatores-chave como empatia e resiliência, além de aptidão e aprendizagem para o fortalecimento da indústria no futuro.
As ideias foram debatidas durante a “Websérie Óleo e Gás: cenário da cadeia produtiva”, em 05/05.
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Indicadores

Fonte: Firjan - 07/05/2020

Ibovespa (07/05)| 1,20%

Esclarecimentos sobre a prorrogação do prazo para divulgação dos dados de certificados de conteúdo local

Petrobras ON (07/05)| 2,01%
Petrobras PN (07/05)| 0,93%

A ANP publicou hoje (07/5) o Informe Técnico SCL nº 002/2020, com esclarecimentos sobre a prorrogação do prazo para divulgação dos dados de certificados de conteúdo local no site dos Organismos de Certificação, emitidos durante a situação de emergência em saúde pública causada pelo novo coronavírus.

Câmbio (07/05)|
R$/US$| 5,8359
R$/€| 6,3128

Fonte: ANP - 07/05/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (07/05)| 23,55

Fitch Ratings altera perspectiva de risco da Petrobras

Brent US$/Barril (07/05)| 29,46

A Petrobras informa que a agência de classificação de risco Fitch Ratings alterou, nesta quinta-feira
(7/5), a perspectiva da nota de crédito global da companhia de estável para negativa, e manteve o nível
de risco (rating) da dívida corporativa em “BB-“.

Gás Natural (07/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 07/05/2020

1,89

Editais de Inovação

Bolsonaro inclui no PPI projeto piloto de exploração de petróleo e gás "shale"

Em Breve

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que qualifica um projeto piloto para avaliações no Brasil sobre a exploração de petróleo e gás não convencionais ("shale") para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal.

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 07/05/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Petrobras e Firjan SENAI unem forças para ampliar capacidade de realização de
testes de Covid-19

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

A Petrobras e Firjan SENAI uniram esforços para ampliar a capacidade de realização de testes de diagnóstico de Covid-19 no Brasil. A parceria prevê pesquisa para o desenvolvimento de uma nova metodologia de testes, batizada de “pooling multiplex”, com potencial de aumentar em cerca de 10 vezes a capacidade de análises e reduzir em até 85% os custos dos ensaios.

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

Fonte: Agência Petrobras - 07/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Bolsonaro descarta alta da Cide da gasolina

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

Fonte: Valor Econômico - 08/05/2020

Operadoras hibernaram 36 campos no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 07/05/2020

Petrobras reduz efetivo operacional à metade
Fonte: Petróleo Hoje - 07/05/2020

Karoon apresenta projeto ao Ibama
Fonte: Petróleo Hoje - 07/05/2020

Projetos da Equinor passarão por “pente-fino”
Fonte: Petróleo Hoje - 07/05/2020

Produção da Eneva e Enauta 80% menor
Fonte: Petróleo Hoje - 07/05/2020

ANP estuda medidas para o onshore
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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