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Startups têm até o dia 15 deste mês para se inscrever no Ocyan Waves Challenge, com objetivo
de apresentar soluções inovadoras para desafios internos da Ocyan. As interessadas devem acessar
as informações do programa e cadastrar suas propostas pelo site:

www.ocyanwaves.com

Notícias em Destaque

Destaque

Petrobras informa sobre equalizações em Lula, Atapu e Sépia
A Petrobras, em continuidade aos comunicados divulgados em 18/03/2019 e 11/09/2019, que reportaram a aprovação dos Acordos de Individualização da Produção (AIP) das jazidas compartilhadas de Lula,
Atapu e Sépia, no Rio de Janeiro, informa ter assinado os Acordos de Equalização de Gastos e Volumes
(AEGV) com as respectivas empresas consorciadas.

Conhece alguém que vai gostar
de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo!
É só listar o nome e e-mail do
contato

Fonte: Agência Petrobras - 13/05/2020

Indicadores
Ibovespa (13/05)| 0,13%

Petrobras divulga teaser de termelétricas a óleo
A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de quatro usinas
termelétricas, sendo três localizadas em Camaçari-BA (UTEs Polo Camaçari) e movidas a óleo combustível, e uma bicombustível (óleo diesel ou gás natural) localizada em Canoas-RS (UTE Canoas).

Petrobras ON (13/05)| 3,92%
Petrobras PN (13/05)| 3,03%
Câmbio (13/05)|

Fonte: Agência Petrobras - 13/05/2020

R$/US$| 5,9022
R$/€| 6,3962

Fator de utilização das refinarias da Petrobras subiu para 66% no início de maio
O fator de utilização das refinarias da Petrobras ficou em torno dos 66% nos primeiros dias deste mês, de
acordo com novos dados do Ministério de Minas e Energia (MME). Esse número representa um crescimento na comparação com a primeira quinzena de abril, quando o percentual estava por volta de 55%.
Fonte: Petronotícias - 13/05/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (13/05)| 25,29
Brent US$/Barril (13/05)| 29,19
Gás Natural (13/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Petrobras eleva gasolina em 10% nas refinarias; mantém valor do diesel

1,62

Editais de Inovação

A Petrobras elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em 10% a partir de quinta-feira e manterá o
valor do diesel, confirmou a petroleira estatal nesta quarta-feira após ser consultada. É o segundo aumento no combustível fóssil realizado pela companhia neste mês, na esteira de uma recuperação recente dos preços do petróleo.
Fonte: TN Petróleo - 13/05/2020

Em Breve

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Opep quer manter atuais cortes de produção após junho, dizem fontes
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados desejam manter os já existentes cortes de produção da commodity mesmo depois de junho, quando a próxima reunião da Opep deve
acontecer, para sustentar os preços e a demanda, disseram quatro fontes do grupo nesta terça-feira.

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?

Fonte: TN Petróleo - 13/05/2020

Desempenho de grandes petroleiras varia no trimestre

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 13/05/2020

Reduc bate recorde de entrega de GLP

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

Fonte: Petróleo Hoje - 13/05/2020

Minas quer mais espaço no setor de óleo e gás
Fonte: Petróleo Hoje - 13/05/2020

Premier adia campanha no Ceará
Fonte: Petróleo Hoje - 13/05/2020

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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