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Notícias em Destaque

Destaque

Preço médio de revenda da gasolina acumula queda de 17,11%, divulga ANP
De acordo com a Síntese do Comportamento dos Preços dos Combustíveis, publicada semanalmente pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada ontem (18), o preço médio de revenda da gasolina C acumula queda de 17,11% em 16 semanas consecutivas de baixa, sendo comercializada a R$ 3,808 o litro entre os dias 10 e 16 deste mês.
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Fonte: TN Petróleo - 19/05/2020

Indicadores
Ibovespa (19/05)| 0,56%

Petrobras prevê boas notícias em pouco tempo na venda de ativos, diz CEO
A Petrobras prevê anunciar em pouco tempo boas notícias relacionadas à venda de ativos, em importante passo na busca por redução da dívida da companhia, afirmou nesta terça-feira o presidente da petroleira estatal, Roberto Castello Branco, em uma videoconferência transmitida pelo banco Safra.

Petrobras ON (19/05)| 0,62%
Petrobras PN (19/05)| 0,76%
Câmbio (19/05)|

Fonte: TN Petróleo - 19/05/2020

R$/US$| 5,7216
R$/€| 6,2577

Demanda chinesa por petróleo está quase nos níveis pré-crise de vírus

Petróleo|

A demanda chinesa por petróleo está quase nos níveis vistos pela última vez antes de Pequim impor um
isolamento nacional para combater o surto de coronavírus, segundo pessoas com conhecimento das operações do setor de energia do país.
Fonte: TN Petróleo - 19/05/2020

WTI US$/Barril (19/05)| 31,96
Brent US$/Barril (19/05)| 34,65
Gás Natural (19/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Petrobras prevê retorno da demanda no 4º tri

1,83

Editais de Inovação

Fonte: Petróleo Hoje - 19/05/2020

Em Breve

Covid-19 em alta no offshore

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 19/05/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Afretamento de novas sondas em aberto

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

Fonte: Petróleo Hoje - 19/05/2020

Poços e subsea fecham trimestre no negativo

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

Fonte: Petróleo Hoje - 19/05/2020

Divergências travam abertura do mercado de gás no Amazonas

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Valor Econômico - 19/05/2020

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

Irã envia petroleiros para Venezuela e eleva tensão com os EUA
Fonte: Folha de São Paulo - 19/05/2020

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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