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Notícias em Destaque

Destaque

Websérie Óleo e Gás: A situação e as diretrizes para o mercado de gás natural no
Rio de Janeiro e no Brasil
Na terça-feira (19/05), às 16 horas, acontecerá o webinar da Firjan focado no mercado de gás natural.
Os palestrantes confirmados são Gabriel Kropsch (Vice-Presidente da Abiogás), Paulo Pedrosa (Coordenador Geral do Fórum do Gás), Adrianno Lorenzon (Gerente de Gás na Abrace) e Celso Mattos
(Presidente do Sindirepa).
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Indicadores

Fonte: Firjan - 18/05/2020

Ibovespa (15/05)| 1,84%

Petrobras inicia produção no reservatório na área de Forno na Bacia de Campos

Petrobras ON (15/05)| 0,06%

A Petrobras, em continuidade ao comunicado anunciado em 11 de maio de 2020, informa que iniciou ontem (16/5) o Teste de Longa Duração (TLD) na área do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) de Forno, no campo de Albacora, localizado no pré-sal da Bacia de Campos.

Petrobras PN (15/05)| 1,44%
Câmbio (15/05)|
R$/US$| 5,8223

Fonte: Agência Petrobras - 17/05/2020

R$/€| 6,3004

ANP publica painéis e mapa dinâmicos de produtores de combustíveis e derivados
A ANP publicou hoje (15/05) três painéis dinâmicos de produtores de combustíveis e derivados de petróleo, uma nova forma interativa de visualização de dados que utiliza uma ferramenta de business intelligence (BI). Os painéis mostram dados referentes à produção de derivados de petróleo, etanol e biodiesel. Além disso os painéis de biocombustíveis apresentam dados de tancagem.

Petróleo|
WTI US$/Barril (15/05)| 29,43
Brent US$/Barril (15/05)| 32,50
Gás Natural (15/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,65

Editais de Inovação

Fonte: ANP - 15/05/2020

Em Breve

Petrobras já observa recuperação das vendas de gasolina e diesel no Brasil em
maio

Eventos

A Petrobras já registra boa recuperação na demanda brasileira por diesel e gasolina, ante a forte retração observada no início de abril por impactos do novo coronavírus, o que deverá reduzir as exportações
de petróleo cru neste mês, afirmou nesta sexta-feira a diretora de Refino e Gás Natural, Anelise Lara.

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Abegás - 18/05/2020

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

Gaspetro e NTS em fase não-vinculante

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

Fonte: Petróleo Hoje - 15/05/2020

Ibama recebeu oito projetos exploratórios em 2020
Fonte: Petróleo Hoje - 15/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Petrobras confirma resultados promissores em águas ultraprofundas no litoral de
Sergipe

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

Fonte: Portos e Navios - 17/05/2020

Rosneft tem prejuízo de US$ 2 bilhões
Fonte: Petróleo Hoje - 15/05/2020

Suspensa avaliação da descoberta no Pará-Maranhão
Fonte: Petróleo Hoje - 15/05/2020

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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