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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

Webinar Firjan: empresas de Óleo e Gás se reinventam para atravessar a crise
A busca por novos mercados e parceiros, além do empenho para preservar equipes e garantir sua segurança têm sido algumas das ações norteadoras no mercado de óleo e gás para atravessar a crise causada
pelo novo coronavírus. Três empresas falaram sobre como vêm se adaptando ao momento atual, durante
o quarto evento da Websérie Óleo e Gás da Firjan, transmitido na terça-feira, 13/05.
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Fonte: Firjan - 14/05/2020

Indicadores
Ibovespa (14/05)| 1,59%

Petrobras divulga resultado financeiro do 1º trimestre de 2020
A Petrobras divulgou hoje seu desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2020. O resultado foi
consideravelmente afetado pela baixa de ativos derivada da realização de teste de impairment. Os ativos que tiveram seus valores corrigidos são majoritariamente campos de petróleo em águas rasas e
águas profundas.

Petrobras ON (14/05)| 2,43%
Petrobras PN (14/05)| 1,08%
Câmbio (14/05)|
R$/US$| 5,9372

Fonte: Agência Petrobras - 14/05/2020

R$/€| 6,4128

Petroleira Enauta adia decisão para aporte em Atlanta e corta custos operacionais
A petroleira brasileira Enauta decidiu adiar a tomada de decisão para investimentos bilionários no campo
de Atlanta, na Bacia de Santos, enquanto trabalha ainda para reduzir custos operacionais do ativo, em
meio à queda de preços globais da commodity, disse o presidente da empresa nesta quinta-feira.

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/05)| 27,56
Brent US$/Barril (14/05)| 31,13
Gás Natural (14/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 14/05/2020

1,68

Editais de Inovação

Deputado propõe proibição de importações para favorecer combustíveis nacionais

Em Breve

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania/SP) entrou com um projeto para vetar as importações
de gasolina A, diesel S10 e S500 e etanol combustível por 90 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Clara
resposta às declarações de Jair Bolsonaro, que rejeitou publicamente o pedido do setor sucroenergético
– elevação da Cide e taxa de importação de 15% sobre a gasolina.

Eventos

Fonte: epbr - 14/05/2020

Projeto na Alerj pode obrigar o desembarque imediato de plataformas por suspeita de covid-19
A Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj) adiou para a próxima semana a votação do
PL 2274/2020, que obriga o desembarque imediato de trabalhadores de plataformas ou de embarcações
que prestam serviços para a indústria offshore que estejam infectados ou com suspeita de infecção
por covid-19.
Fonte: epbr - 14/05/2020

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

Petrobras: sem novas hibernações em vista
Fonte: Petróleo Hoje - 14/05/2020

CGG planeja sísmica em Campos
Fonte: Petróleo Hoje - 14/05/2020

Equinor estende contrato com a Vallourec
Fonte: Petróleo Hoje - 14/05/2020

23rd World Petroleum Congress é adiado
Fonte: Petróleo Hoje - 14/05/2020

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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