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Notícias em Destaque

Destaque
Conhece alguém que vai gostar
de fazer parte do mailing do Informe PGN?

Repetro na pauta da Alerj, com propostas para aumento de impostos
Repetro na pauta da Alerj, com emendas ao projeto que internaliza o regime especial de tributação do
setor de petróleo propondo a elevação de alíquotas. Assembleia do Rio pode votar o PL 1771/2019 na
quarta (10), alterando regras previstas hoje em decreto.

Então, clique aqui para indicá-lo!
É só listar o nome e e-mail do
contato

Fonte: epbr - 09/06/2020

Indicadores

Utilização de refinarias no Brasil volta ao patamar do período pré-pandemia

Ibovespa (09/06)| 0,92%

O Ministério de Minas e Energia informou que as refinarias brasileiras voltaram ao patamar de utilização
de 75%, bem próximo aos 77% verificados no período anterior ao início da pandemia do novo coronavírus,
em meados de março.

Petrobras ON (09/06)| 2,83%
Petrobras PN (09/06)| 3,60%

Fonte: Petronotícias - 09/06/2020

Câmbio (09/06)|
R$/US$| 4,9057

Gás Natural Açu realiza Audiência Pública Virtual da LT 500kV Açu - Campos 2

R$/€| 5,6280

A Linha de transmissão 500kV Açu - Campos 2 corresponde a um projeto com 37,72km de extensão, atravessando os municípios de São João da Barra (15,55 km) e Campos dos Goytacazes (21,86 km). O empreendimento integra o parque termelétrico a gás natural que a GNA constrói no Porto do Açu.

Petróleo|
WTI US$/Barril (09/06)| 38,94
Brent US$/Barril (09/06)| 41,18

Fonte: TN Petróleo - 09/06/2020

Gás Natural (09/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Petrobras sobre novos contratos de nafta com a Braskem

1,77

Editais de Inovação

A Petrobras informa que celebrou novos contratos de longo prazo para fornecimento de nafta petroquímica com a Braskem S.A. para as plantas nos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. Os contratos entram em vigor após o encerramento do contrato atual em dezembro de 2020, e possuem prazo de cinco
anos, com volumes variando entre 650 mil e 3,5 milhões toneladas por ano ao preço de 100% da cotação
da nafta no Noroeste da Europa (ARA).

Em Breve

Eventos

Fonte: Petrobras - 10/06/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Petrobras inicia perfuração em Naru

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

Fonte: Petróleo Hoje - 09/06/2020

TGS finaliza sísmica na Bacia de Santos

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

Fonte: Petróleo Hoje - 09/06/2020

Mais uma campanha à vista na Bacia Potiguar

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 09/06/2020

Petrobras prepara retomada pós-covid
Fonte: Petróleo Hoje - 09/06/2020

BP terá novo presidente no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 09/06/2020

Eólica offshore em ascensão
Fonte: Petróleo Hoje - 09/06/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

MME

Número

94

Período da Consulta

Data da Audiência

05/06/2020 a 04/07/2020

-

Proposta de definição das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa
para a comercialização de combustíveis e dos seus intervalos de tolerância da Política Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio)

Adiado
ANP

01R/2020

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

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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