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Notícias em Destaque

Destaque

Preços médios do gás natural da Petrobras estão 35% menores em maio
Os reajustes de preços do gás natural fornecido pela Petrobras para distribuidoras regionais acumula
uma redução de 35%, na média, em maio, quando comparado com os preços praticados em dezembro de
2019.
Fonte: epbr - 29/05/2020
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Indicadores

Principal cliente da Petrobras, China recupera consumo de óleo

Ibovespa (28/05)| 1,13%

Principal destino das exportações de petróleo da Petrobras, a China vem dando sinais de recuperação no
consumo de óleo cru. De acordo com a consultoria Wood Mackenzie, a demanda chinesa pela commodity
deve subir 16,3% no segundo trimestre, ante os três primeiros meses do ano, período em que o país asiático mergulhou numa crise econômica.

Petrobras ON (28/05)| 0,44%
Petrobras PN (28/05)| 0,80%
Câmbio (28/05)|

Fonte: TN Petróleo - 28/05/2020

R$/US$| 5,3405
R$/€| 5,9114

Opep e Rússia negociam cortes à produção de petróleo antes de reunião de junho
A Arábia Saudita e alguns outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
estão considerando estender os atuais cortes recordes de produção até o final de 2020, mas ainda precisam garantir o apoio da Rússia, segundo fontes do setor na Opep+ e no país europeu.
Fonte: TN Petróleo - 28/05/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/05)| 33,71
Brent US$/Barril (28/05)| 35,29
Gás Natural (28/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,83

Editais de Inovação

ANP aprova saída da Petrobras de Lapa

Em Breve

Fonte: Petróleo Hoje - 28/05/2020

Eventos

Saipem e BW miram Gato do Mato

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Petróleo Hoje - 28/05/2020

Equinor recebe licença do Ibama

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

Fonte: Petróleo Hoje - 28/05/2020

Petrobras leiloará três plataformas
Fonte: Petróleo Hoje - 28/05/2020

Subsea 7 reduzirá 25% da força de trabalho
Fonte: Petróleo Hoje - 28/05/2020

Transpetro autorizada em leilão de terminal em Santos
Fonte: Petróleo Hoje - 28/05/2020

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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