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Notícias em Destaque

Destaque

Tecnologia, desburocratização e colaboração estão no topo das diretrizes das
empresas de P&G
Investimentos em tecnologia e inovação, desburocratização e colaboração entre os players da cadeia
produtiva de Petróleo e Gás (P&G) foram os temas mais ditos na Websérie Óleo e Gás: Visão Offshore
Brasileiro, desta terça-feira (02/06). Especialistas debateram sobre o panorama atual do mercado no país e a expectativa de futuro com a retomada da economia.
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Indicadores

Fonte: Firjan - 03/06/2020

Ibovespa (03/06)| 2,15%

Oferta permanente: Comissão Especial de Licitação tem nova composição

Petrobras ON (03/06)| 0,91%

A nova composição da Comissão Especial de Licitação (CEL) da Oferta Permanente de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural foi publicada hoje (3/2) no Diário Oficial da União. Cabe aos
integrantes da Comissão conduzir, em sua fase externa, os procedimentos licitatórios relativos à Oferta
Permanente.

Petrobras PN (03/06)| 0,33%
Câmbio (03/06)|
R$/US$| 5,0516

R$/€| 5,8740

Fonte: ANP - 03/06/2020

Petróleo|

Sinaval contesta Petrobras e diz que contratação da indústria local ajudaria o
Brasil na retomada pós-pandemia
O presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, deu nesta semana um recado para a indústria naval: “o Brasil tem vantagens em recursos naturais e os chineses tem o potencial industrial”. Ou seja, a
companhia pretende continuar contratando suas plataformas na Ásia e, em especial na China.

WTI US$/Barril (03/06)| 37,29
Brent US$/Barril (03/06)| 39,79
Gás Natural (03/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,82

Editais de Inovação

Fonte: Petronotícias - 04/06/2020

Em Breve

Vendas de diesel recuperam patamar pré-crise, diz diretora da Petrobras
As vendas de diesel já se recuperaram para os níveis pré-crise, afirmou a diretora de refino e gás natural
da Petrobras, Anelise Lara. Segundo ela, no caso da gasolina, o consumo também se recupera, mas ainda
com volumes "um pouco abaixo" do período anterior à pandemia da covid-19 chegar ao Brasil e impor a
necessidade de medidas de isolamento social.
Fonte: TN Petróleo - 03/06/2020

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

Total testa novo sistema de transbordo no pré-sal

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

Fonte: Petróleo Hoje - 03/06/2020

Proquigel quer Fafen operando em seis meses
Fonte: Petróleo Hoje - 03/06/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Braskem prevê mais um ou dois anos de ciclo de baixa

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

Fonte: Valor Econômico - 04/06/2020

ION reprocessa dados sísmicos no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 03/06/2020

Covid-19 impulsiona desinvestimentos
Fonte: Petróleo Hoje - 03/06/2020

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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