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Notícias em Destaque

Destaque

Exportação de petróleo do Brasil sobe 40% no início de maio; preço cai pela metade
A exportação de petróleo do Brasil atingiu cerca de 308 mil toneladas ao dia na primeira semana de
maio, aumento de 40,4% na comparação com o resultado do mesmo mês do ano passado, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
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Fonte: TN Petróleo - 12/05/2020

Indicadores

Petrobras volta a adiar entrega de ofertas vinculantes pelo Polo Garoupa, dizem
fontes

Ibovespa (12/05)| 1,51%
Petrobras ON (12/05)| 0,84%
Petrobras PN (12/05)| 0,06%

A Petrobras adiou pela quarta vez a entrega das ofertas vinculantes pelo Polo Garoupa, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto, à medida que o apetite dos investidores pelo setor de
petróleo “offshore” do Brasil diminui rapidamente.

Câmbio (12/05)|
R$/US$| 5,7723
R$/€| 6,2716

Fonte: TN Petróleo - 12/05/2020

Mercado de Minas Gerais é tema do 2º webinar da ONIP para o mercado de óleo
e gás
O Circuito Brasil de Óleo e Gás, promoção da ONIP (Organização Nacional da Indústria do Petróleo) e ABPIP (Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo), realiza nesta quarta-feira (13/5),
das 16h às 17h30, a segunda transmissão online para debater o mercado de óleo e gás, destacando os
principais dados, análises e perspectivas para cada região.

Petróleo|
WTI US$/Barril (12/05)| 25,78
Brent US$/Barril (12/05)| 29,98
Gás Natural (12/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,72

Editais de Inovação

Fonte: TN Petróleo - 12/05/2020

Em Breve

ANP tem 20 planos de descomissionamento aprovados e 6 em análise
Eventos

Fonte: Portos e Navios - 12/05/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Petrobras corta serviços e companhias demitem
Fonte: Valor Econômico - 13/05/2020

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

Operadoras de sondas no vermelho

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

Fonte: Petróleo Hoje - 12/05/2020

Demanda deve se recuperar em 2021
Fonte: Petróleo Hoje - 12/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Um mergulho no pré-sal

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

Fonte: Petróleo Hoje - 12/05/2020

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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