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Notícias em Destaque

Destaque

Três novas empresas são inscritas na Oferta Permanente
Em reunião realizada no dia 21/5, a Comissão Especial de Licitação (CEL) da Oferta Permanente aprovou
a inscrição de mais três empresas: PetroRecôncavo S.A., EnP Ecossistemas Energéticos Holdings S.A. e
EMT Construtora Ltda.
Fonte: ANP - 22/05/2020
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Indicadores

Produção de petróleo em abril caiu 0,5% de acordo com a ANP

Ibovespa (22/05)| 1,03%

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou que a produção de petróleo no Brasil em abril recuou
0,5% em relação a março. Segundo o órgão, o país produziu 2,958 milhões de barris de óleo por dia no
mês passado. O volume, no entanto, é 13% superior quando comparado ao registrado no mesmo intervalo
de 2019.

Petrobras ON (22/05)| 2,16%
Petrobras PN (22/05)| 2,71%
Câmbio (22/05)|

Fonte: Petronotícias - 22/05/2020

R$/US$| 5,5808
R$/€| 6,0797

Processamento de petróleo no Brasil caiu 26% no mês de abril

Petróleo|

De acordo com recentes dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o tombo no
processamento nas refinarias brasileiras naquele mês chegou a cerca de 26% na comparação com março.
Ao todo, foram 40,1 milhões de barris produzidos durante abril contra 54,3 milhões verificados no mês
anterior.

WTI US$/Barril (22/05)| 33,25
Brent US$/Barril (22/05)| 35,13
Gás Natural (22/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 25/05/2020

1,73

Editais de Inovação

Despacho termoelétrico faz consumo de gás natural crescer 2,8% no 1tri20

Em Breve

De acordo com dados Abegás, o consumo total de gás natural chegou a 62,923 milhões de metros cúbicos
diários entre janeiro e março deste ano, acima dos 51,199 milhões de m³/d de igual etapa do ano passado. Somente o consumo pelas termelétricas chegou a 25,14 milhões de m³/d no período, o que corresponde a um aumento de 23,6%.

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Abegás - 22/05/2020

Propostas para o gás no Brasil: uma visão do BNDES
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: epbr - 25/05/2020

BW se volta para FPSOs

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: Petróleo Hoje - 22/05/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Petrobras examinou 15 mil funcionários para Covid

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

Fonte: Petróleo Hoje - 22/05/2020

Demanda chinesa em recuperação acelerada
Fonte: Petróleo Hoje - 22/05/2020

Heloisa Borges assumirá diretoria na EPE
Fonte: Petróleo Hoje - 22/05/2020

O que está por trás do acordo entre China e Opep
Fonte: Petróleo Hoje - 22/05/2020

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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