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Notícias em Destaque

Destaque

BNDES quer atuar na estruturação de projetos offshore para escoamento de gás
natural
A prioridade do BNDES é atuar na promoção e estruturação dos projetos de infraestrutura de escoamento de gás natural offshore, com foco nas Bacias de Santos e Campos. “Se o banco conseguir reduzir a sua
participação [no financiamento dos projetos], significa que a gente vai fazer o mesmo para outros segmentos de infraestrutura”, afirmou Fábio Abrahão.
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Indicadores

Fonte: epbr - 26/05/2020

Ibovespa (26/05)| 0,23%

SBM dá novos passos na construção do FPSO Mero 2 e inicia fabricação do topside

Petrobras ON (26/05)| 1,03%
Petrobras PN (26/05)| 0,98%

A holandesa SBM Offshore conseguiu dois avanços importantes na obra do FPSO Mero 2, que será batizado de Sepetiba. Mesmo com os desafios impostos pela pandemia do coronavírus, a empresa concluiu a
colocação da quilha do casco do navio, considerado o marco inicial na construção de qualquer embarcação.

Câmbio (26/05)|
R$/US$| 5,3707
R$/€| 5,8922
Petróleo|

Fonte: Petronotícias - 26/05/2020

WTI US$/Barril (26/05)| 33,35

Petrobras anuncia aumento do diesel em 7% e da gasolina em 5% nas refinarias
A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (26), que subirá os preços do litro do diesel em 7% e da gasolina
em 5%. Os novos valores valem a partir desta quarta-feira (27). Apesar dos aumentos, no acumulado do
ano, a gasolina acumula redução de 30,9% e o diesel, redução de 35,4%.

Brent US$/Barril (26/05)| 36,17
Gás Natural (26/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,79

Editais de Inovação

Fonte: TN Petróleo - 26/05/2020

Em Breve

Atividade de P&G: 92% das empresas tiveram seus faturamentos impactados
A Findes, por meio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, realizou, entre os dias 11 e 13 de maio de
2020, o segundo levantamento com o objetivo de analisar o impacto socioeconômico vigente. Este levantamento contou com a participação de 146 empresas de diferentes estados, tais como: Espírito Santo,
Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Fonte: TN Petróleo - 26/05/2020

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

Petrobras planeja sísmica em Marlim, Albacora e Voador

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

Fonte: Petróleo Hoje - 26/05/2020

ANP pede informações sobre compromissos exploratórios

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 26/05/2020

Conselho da PPSA sob novo comando
Fonte: Petróleo Hoje - 26/05/2020

Petroleiras asseguram ação ambiental
Fonte: Petróleo Hoje - 26/05/2020

AET recebe navio afretado pela Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 26/05/2020

ANP flexibiliza regras no abastecimento
Fonte: Petróleo Hoje - 26/05/2020

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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