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Notícias em Destaque

Destaque

Comunicado: atualização de prazos relativos a descomissionamento e de PDIs
aprovados
A ANP informa que publicou a atualização dos prazos estabelecidos na Resolução nº 817/2020, que trata
do descomissionamento (desativação) de instalações de exploração e produção de petróleo e gás natural. Também foi atualizada a lista de Programas de Descomissionamento de Instalações (PDIs) de produção marítima aprovados pela ANP.
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Indicadores

Fonte: ANP - 11/05/2020

Ibovespa (11/05)| 1,49%

Brasil poderá ter uma queda de 4,2% na economia este ano, diz CNI

Petrobras ON (11/05)| 2,66%

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta queda de 4,2% na economia este ano. O cenário é
considerado o mais provável pela confederação para o recuo do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país).

Petrobras PN (11/05)| 1,79%
Câmbio (11/05)|
R$/US$| 5,7948

Fonte: TN Petróleo - 11/05/2020

R$/€| 6,2700
Petróleo|

Arábia Saudita cortará produção de petróleo em junho em mais 1 mi bpd

WTI US$/Barril (11/05)| 24,14

Um representante do ministério de Energia da Arábia Saudita disse nesta segunda-feira que a pasta determinou à petroleira estatal Aramco que reduza a produção de petróleo em junho em 1 milhão de barris por dia, adicionais às reduções de oferta já acertadas sob um acordo da Opep+.
Fonte: TN Petróleo - 11/05/2020

Brent US$/Barril (11/05)| 29,63
Gás Natural (11/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,83

Editais de Inovação

Iniciada perfuração em Saturno

Em Breve

Fonte: Petróleo Hoje - 11/05/2020

Eventos

Pressão sobre desinvestimentos da Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 11/05/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

PetroRio de olho em Manati

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

Fonte: Petróleo Hoje - 11/05/2020

Unigel vai reativar fábricas da Petrobras no NE até o fim do ano

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

Fonte: Valor Econômico - 12/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Solstad Offshore renova contrato no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 11/05/2020

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

Maior corte de produção da história
Fonte: Petróleo Hoje - 11/05/2020

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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