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Notícias em Destaque

Destaque

Para especialistas, mercado de gás natural pode ser grande impulsionador da
economia
O capítulo desta semana da Websérie Óleo e Gás, promovida pela Firjan, abordou a situação atual do
mercado de gás natural e as oportunidades que se configuram para a retomada econômica do país após a
crise da Covid-19. A transmissão on-line desta terça-feira (19/05) foi mediada por Karine Fragoso, gerente de Petróleo, Gás e Naval da federação.
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Indicadores

Fonte: Firjan - 21/05/2020

Ibovespa (21/05)| 2,10%

Circuito Brasil de Óleo e Gás mostra a importância de Sergipe no cenário brasileiro

Petrobras ON (21/05)| 0,35%
Petrobras PN (21/05)| 0,57%

A terceira edição do Circuito Brasil de Óleo e Gás, realizada pela ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo, em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo,
aconteceu na última quarta-feira (20/05), e abordou o mercado de Sergipe e suas oportunidades.

Câmbio (21/05)|
R$/US$| 5,6019
R$/€| 6,1363

Fonte: ONIP - 21/05/2020

Petróleo|

Petrobras suspende hibernação de campos terrestres no nordeste e no espírito
santo
A Petrobrás decidiu suspender a hibernação de campos terrestres na Região Nordeste e no norte do Espírito Santo até o fim deste ano, depois de uma articulação entre a Federação Única dos Trabalhadores
(FUP) e de alguns políticos locais.

WTI US$/Barril (21/05)| 33,92
Brent US$/Barril (21/05)| 36,06
Gás Natural (21/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,71

Editais de Inovação

Fonte: Petronotícias - 21/05/2020

Em Breve

Shell inicia perfuração no bloco de Saturno e vê Brasil ainda atrativo, diz CEO
A anglo-holandesa Shell avalia que a atividade de exploração de petróleo no Brasil segue atrativa e está
iniciando a perfuração no bloco de Saturno, no pré-sal da Bacia de Santos, disse o presidente da companhia no Brasil, André Araujo, em transmissão ao vivo do jornal Valor Econômico nesta quinta-feira.
Fonte: TN Petróleo - 21/05/2020

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:
COVID-19: Gestão de crise e os
desafios da comunicação para
as empresas

Peroba à espera de Júpiter
Fonte: Petróleo Hoje - 21/05/2020

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

Crise converte petroleiros em estoques
Fonte: Petróleo Hoje - 21/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Petrobras anuncia novo desinvestimento no downstream

COVID-19 Tendências e Estratégias de Recursos Humanos e Sa-

Fonte: Petróleo Hoje - 21/05/2020

IHS Markit: EUA cortará 1,75 milhão de bopd
Fonte: Petróleo Hoje - 21/05/2020

Justiça pede esclarecimentos da Petrobras sobre venda da Gaspetro
Fonte: Valor Econômico - 21/05/2020

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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