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Notícias em Destaque

Destaque

ONIP e Firjan promovem 1ª edição do Circuito Brasil de Óleo e Gás
Nesta quarta-feira (06/05), aconteceu o lançamento, via transmissão online, da 1ª edição do Circuito
Brasil de Óleo e Gás. O evento, promovido pela Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP),
em parceria com a Firjan e outras instituições, tem como objetivo agregar os agentes desse mercado em
torno de pautas fundamentais das empresas, dos governos e da sociedade.

Conhece alguém que vai gostar
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contato

Fonte: Firjan - 08/05/2020

Indicadores
Ibovespa (08/05)| 2,75%

Petrobras sobre atividades de poços em Búzios e Albacora
A Petrobras informa que confirmou óleo de ótima qualidade na área sudeste do campo de Búzios e maior
potencial no pré-sal do campo de Albacora. A Petrobras é a operadora (90%) do consórcio no campo de
Búzios, em parceria com CNOOC (5%) e CNODC (5%). A Petrobras é a operadora (100%) do campo de Albacora e dará continuidade ao Plano de Avaliação de Descoberta da área.

Petrobras ON (08/05)| 6,83%
Petrobras PN (08/05)| 5,96%
Câmbio (08/05)|
R$/US$| 5,7647

Fonte: Petrobras - 11/05/2020

R$/€| 6,2588

Preços de venda do gás natural para as distribuidoras têm queda em maio de
2020
A Petrobras reafirma seu compromisso com as propostas do novo mercado de gás natural e informa que
os preços de venda do produto (que incluem as parcelas de molécula e transporte) para as distribuidoras
nos novos contratos iniciados em janeiro tiveram uma redução média de 36%, em US$/MMBtu, em maio
de 2020, em comparação a dezembro de 2019.

Petróleo|
WTI US$/Barril (08/05)| 24,74
Brent US$/Barril (08/05)| 30,97
Gás Natural (08/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,82

Editais de Inovação

Fonte: Agência Petrobras - 08/05/2020

Em Breve

Rio estima perda de R$ 4 bi em royalties do petróleo
O Rio de Janeiro terá uma perda de ao menos R$ 4 bilhões em arrecadação com royalties e participações
especiais de petróleo e gás natural este ano em relação à expectativa original de arrecadação prevista
na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 graças à queda dos preços do barril de petróleo no mercado
internacional e à redução da atividade econômica com a pandemia da covid-19.
Fonte: epbr - 08/05/2020

Petrobras suspende contratos de manutenção de plataformas e atinge 4.500 trabalhadores
A Petrobrás decidiu desmobilizar as atividades de manutenção destas unidades e suspender os contratos
relacionados, já como reflexo da queda do preço do barril de petróleo e da pandemia da Covid-19. Com
a medida, fontes consultadas pelo Petronotícias contabilizaram que pelo menos 4.500 funcionários foram desmobilizados de seus postos de trabalho.
Fonte: Petronotícias - 11/05/2020

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

Bolsonaro põe pressão sobre Petrobras ao criticar reajuste
Fonte: Valor Econômico - 11/05/2020

Cade aprova aquisição do ES-M-596
Fonte: Petróleo Hoje - 08/05/2020

Kerui Método negociará pagamentos do Comperj
Fonte: Petróleo Hoje - 08/05/2020

P-48 volta a operar
Fonte: Petróleo Hoje - 08/05/2020

Bacia de Campos tem 112 casos de Covid-19
Fonte: Petróleo Hoje - 08/05/2020

FPSO Capixaba sem previsão de retorno
Fonte: Petróleo Hoje - 08/05/2020

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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