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Notícias em Destaque

Destaque

Websérie Óleo e Gás da Firjan - cenário da cadeia produtiva de O&G ocorre nesta terça-feira, dia 26
Gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine Fragoso é a mediadora da transmissão online com a
participação de Rafael Thomé, diretor Maersk Supply Service; Samir Carvalho, diretor ARM Logística; e
José Elias, diretor gerente Altera Infrastructure (antiga Teekay).

Conhece alguém que vai gostar
de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo!
É só listar o nome e e-mail do
contato

Fonte: TN Petróleo - 25/05/2020

Indicadores

Diretoria do Banco Mundial aprova a 2ª Fase do Projeto Meta para modernizar os
setores de energia e mineral do Brasil

Ibovespa (25/05)| 4,25%
Petrobras ON (25/05)| 4,20%
Petrobras PN (25/05)| 4,34%

Trata-se do financiamento, no valor de US$ 38 milhões, representando cerca de R$ 200 milhões, para
realização de estudos, serviços de consultoria e projetos voltados à promoção de melhorias, eficiência e
modernização das políticas públicas dos setores de energia elétrica, mineração, petróleo, gás natural e
combustíveis renováveis.

Câmbio (25/05)|
R$/US$| 5,4772
R$/€| 5,9680

Fonte: MME - 25/05/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (25/05)| 33,25

Petrobras fará leilão internacional de três plataformas em julho

Brent US$/Barril (25/05)| 35,53

A Petrobrás realizará no mês de julho um leilão internacional eletrônico para se desfazer de três plataformas do tipo semi-submersível que operavam na Bacia de Campos. As unidades em questão são as embarcações P-7, P-12 e P-15. A licitação virtual está prevista para o dia 9 de julho e acontecerá no site do
Leiloeiro João Emílio. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União.

Gás Natural (25/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,73

Editais de Inovação

Fonte: Petronotícias - 25/05/2020

Em Breve

Distribuidoras de gás buscam novo acordo com Petrobras e apoio do governo para empréstimo
Em meio à queda da receita provocada pela redução da demanda e temores de aumento da inadimplência nas vendas já faturadas, as distribuidoras de gás natural tentam junto à Petrobras um novo acordo
de flexibilização de seus compromissos, ao mesmo tempo em que buscam apoio do governo para obter
empréstimos que deem sustentação econômica às suas atividades.
Fonte: TN Petróleo - 25/05/2020

Nova portaria normalizará entrada de estrangeiros que trabalham em plataformas no Brasil
Como se sabe, o Brasil passou a restringir a entrada de estrangeiros como uma forma de conter a disseminação do coronavírus. Contudo, algumas atividades relacionadas à operação das plataformas são realizadas por expatriados, por deterem o conhecimento específico.

Eventos
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

Fonte: Petronotícias - 25/05/2020

Eneva inicia perfuração de poço na Bacia do Parnaíba
Uma notícia positiva em meio ao cenário turbulento dentro do setor de óleo e gás. A Eneva começou
neste final de semana a perfuração de um novo poço terrestre na Bacia do Parnaíba, dentro do estado
do Maranhão. A atividade está acontecendo no bloco PN-T-48 e o novo poço ganhou o nome técnico de 3
-ENV-11D-MA.
Fonte: Petronotícias - 25/05/2020

Oil Group, dos EUA, terá refinaria no Porto do Açu
Fonte: Valor Econômico - 26/05/2020

Búzios preservado
Fonte: Petróleo Hoje - 25/05/2020

US$ 42 bi em descomissionamento até 2024
Fonte: Petróleo Hoje - 25/05/2020

Petrobras prevê vender fatia na Braskem até início de 2021
Fonte: Portos e Navios - 25/05/2020

Casos de Covid-19 diminuem no offshore
Fonte: Petróleo Hoje - 25/05/2020

Navio da Transpetro é liberado de quarentena
Fonte: Petróleo Hoje - 25/05/2020

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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