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Notícias em Destaque

Destaque

Petrobras divulga teaser de E&P na Bacia do Espírito Santo
A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de
parcela de sua participação nos blocos exploratórios pertencentes às concessões ES-M-596_R11, ES-M598_R11, ES-M-671_R11, ES-M-673_R11 e ES-M-743_R11, localizados na Bacia do Espírito Santo.
Fonte: Agência Petrobras - 01/06/2020

Conhece alguém que vai gostar
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contato

Indicadores

BNDES sugere ‘hub’ compartilhado para escoar gás natural de campos produtores
O BNDES acredita que a construção de “hubs” de gás natural em águas rasas poderia ser uma solução para fomentar a exploração de campos de gás na costa brasileira, estimulando a concorrência e o aumento
da produção. A proposta consta do estudo “Gás para o Desenvolvimento”.

Ibovespa (01/06)| 1,39%
Petrobras ON (01/06)| 0,53%
Petrobras PN (01/06)| 0,05%
Câmbio (01/06)|

Fonte: Abegás - 01/06/2020

R$/US$| 5,3639
R$/€| 5,9668

Seis maiores petroleiras do Brasil dizem que futuro do setor de O&G depende de
mais competitividade do país
As seis maiores petroleiras presentes no Brasil estão com um discurso bem alinhado no que diz respeito
às necessidades do setor de óleo e gás do país para o futuro. As estrangeiras Shell, Equinor, Chevron, BP, Total, além da própria Petrobrás, estão reivindicando mais mudanças no
regime regulatório brasileiro para garantir que os projetos no país continuem competitivos.

Petróleo|
WTI US$/Barril (01/06)| 35,44
Brent US$/Barril (01/06)| 38,32
Gás Natural (01/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 02/06/2020

1,77

Editais de Inovação

Opep e Rússia discutem manter cortes de oferta de petróleo por até 2 meses,
dizem fontes

Em Breve

A Opep e a Rússia estão chegando mais perto de um acordo para prorrogar seus atuais cortes de produção de petróleo, discutindo uma proposta para manter as restrições de oferta por um ou dois meses, disseram três fontes da Opep+ à Reuters na segunda-feira.

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 01/06/2020

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

Utilização de refinarias se estabiliza em 75%
Fonte: Petróleo Hoje - 01/06/2020

Royalties e Oferta Permanente na pauta do CNPE
Fonte: Petróleo Hoje - 01/06/2020

Vendas de combustíveis despencam em abril
Fonte: Petróleo Hoje - 01/06/2020

China compra mais do Brasil e eleva participação na exportação para 40%
Fonte: Valor Econômico - 02/06/2020

Retração da demanda se estende a 2021
Fonte: Petróleo Hoje - 01/06/2020

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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