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Notícias em Destaque

Destaque

Construção de refinaria e fábrica de lubrificantes no Espírito Santo pode atrair
R$ 2 bilhões
A Oil Group e a EnP assinaram nesta sexta (29) um acordo para desenvolver o projeto de construção
da Refinaria Espírito Santo (RefinES) e da Fábrica Capixaba de Lubrificantes e Asfalto (LubCap). A expectativa das empresas é que as obras captem investimento na ordem de R$ 2 bilhões para os dois projetos.

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: epbr - 29/05/2020

Indicadores
Ibovespa (29/05)| 0,52%

Petrobras conclui a venda de sete campos terrestres
A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 09/08/2019, informa que finalizou hoje a venda da totalidade da sua participação em sete campos de produção terrestres, localizados na Bacia Potiguar, no
estado do Rio Grande do Norte, para a SPE 3R Petroleum S.A., subsidiária integral da 3R Petroleum e
Participações S.A..

Petrobras ON (29/05)| 1,36%
Petrobras PN (29/05)| 2,88%
Câmbio (29/05)|

R$/US$| 5,4263

Fonte: Agência Petrobras - 29/05/2020

R$/€| 3,0286

SBM Offshore muda de estratégia e passará a contratar cascos de FPSOs por
meio de licitações
O mercado de óleo e gás está tendo que lidar com uma nova realidade: a de redução de custos. Com isso
em mente, a holandesa SBM Offshore mudou a forma de contratação de cascos de FPSOs de acordos bilaterais para licitações competitivas.

Petróleo|
WTI US$/Barril (29/05)| 35,49
Brent US$/Barril (29/05)| 37,84
Gás Natural (29/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 29/05/2020

1,85

Editais de Inovação

Petrobras inicia fase não-vinculante na Bacia de Camamu

Em Breve

A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 04/05/20, informa
o início da fase não-vinculante referente à venda de sua participação (35%) no Campo de Manati, concessão de produção marítima em águas rasas localizada na Bacia de Camamu, no Estado da Bahia.

Eventos

Fonte: Petrobras - 01/06/2020

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

Construção de térmica da Shell começa em junho
Fonte: Petróleo Hoje - 29/05/2020

Covid-19 afeta campanha no pré-sal
Fonte: Petróleo Hoje - 29/05/2020

Projetos de gás ameaçados
Fonte: Petróleo Hoje - 29/05/2020

Terminais: veja os leilões programados
Fonte: Petróleo Hoje - 29/05/2020

Aprovadas garantias do Polo Macau
Fonte: Petróleo Hoje - 29/05/2020

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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