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Notícias em Destaque

Destaque

Websérie Óleo e Gás: mercado brasileiro resistirá à crise
A despeito da pandemia do novo coronavírus, o mercado brasileiro de Óleo e Gás é resiliente. Esta é a
visão dos representantes das três empresas que participaram do encontro da Websérie Óleo e Gás: Cenário da cadeia produtiva, da Firjan, realizada via transmissão on-line, na terça-feira (26/05).
Fonte: Firjan - 27/05/2020

Conhece alguém que vai gostar
de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo!
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contato

Indicadores

Petrobras inicia procedimentos para dar acesso a outras empresas a suas plantas
de processamento de gás
A Petrobras iniciou procedimentos para dar acesso aos demais produtores de gás natural no Brasil às suas
unidades de processamento do insumo. De acordo com o modelo em implantação, a companhia passará a
atuar como processadora de gás natural fornecido por outros agentes.

Ibovespa (27/05)| 2,90%
Petrobras ON (27/05)| 0,49%
Petrobras PN (27/05)| 1,32%
Câmbio (27/05)|

Fonte: Agência Petrobras - 27/05/2020

R$/US$| 5,2992
R$/€| 5,8132

Preços do petróleo caem por tensão EUA-China

Petróleo|

Os contratos futuros do petróleo recuaram nesta quarta-feira, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que está trabalhando em uma forte resposta à legislação de segurança proposta pela China para Hong Kong.
Fonte: TN Petróleo - 27/05/2020

WTI US$/Barril (27/05)| 32,81
Brent US$/Barril (27/05)| 34,74
Gás Natural (27/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

RJ prevê impacto de R$ 10 mi por hibernações

1,89

Editais de Inovação

Fonte: Petróleo Hoje - 27/05/2020

Em Breve

Mudança de estratégia no Rota 3

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 27/05/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Chevron planeja cortar até 15% da força de trabalho

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

Fonte: Portos e Navios - 27/05/2020

Estudo indica risco de monopólios privados no refino

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

Fonte: Petróleo Hoje - 27/05/2020

As respostas estatais aos efeitos da Covid

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 27/05/2020

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

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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