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Notícias em Destaque

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

PL 1.771/19: revisão tributária ameaça investidores do setor de Óleo e Gás
Na próxima quarta-feira, 10 de junho, retornará à pauta de votação na Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), o Projeto de Lei nº 1771/19, que trata da internalização do Convênio Confaz nº
03/2018. Esse convênio regula diversas desonerações e não incidências tributárias para a indústria do petróleo, ao mesmo tempo que exige contrapartidas dos investidores – regras já internalizadas no Estado do
Rio de Janeiro pelo Decreto nº 46.233/18.

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

Indicadores

Fonte: epbr - 08/06/2020

Ibovespa (08/06)| 3,18%

Prorrogados prazos para entrega de documentos do 1º Ciclo da Oferta Permanente

Petrobras ON (08/06)| 2,19%

Devido à situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, a Comissão Especial de Licitação (CEL) da Oferta Permanente prorrogou, em aviso publicado hoje (8/6) no Diário Oficial da União, a
data-limite para apresentação dos documentos necessários para a assinatura dos contratos de concessão do
1º Ciclo.

Petrobras PN (08/06)| 1,95%
Câmbio (08/06)|
R$/US$| 4,9331
R$/€| 5,5695

Fonte: ANP - 08/06/2020

Petróleo|

Petrobras anuncia aumento de 10% nos preços da Gasolina nas Refinarias

WTI US$/Barril (08/06)| 38,19
Brent US$/Barril (08/06)| 40,80

A partir de amanhã (9) a gasolina vai ter um aumento de 10% nas refinarias. Quanto vai subir na bomba, é
um mistério. Já é o quinto aumento consecutivo. As cotações internacionais do petróleo começaram a se
recuperar desde maio, dai o reajuste. O preço do diesel, que subiu duas vezes no mês passado, não terá
alterações. O valor de venda da gasolina pelas refinarias da estatal passará, em média, a R$ 1,44 por litro.
Desde que a sequência atual de aumentos foi iniciada, o preço do combustível vendido pela Petrobras acumula alta de 60%.

Gás Natural (08/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,79

Editais de Inovação

Fonte: Petronotícias - 08/06/2020

Em Breve

Petrobras reduz perda de combustível por furtos no primeiro ano do Programa Integrado de Proteção de Dutos

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

A perda de combustível por furtos em dutos da Petrobras, crime que coloca em risco a população e o meio
ambiente, teve uma redução de 31% no primeiro ano do Programa Integrado Petrobras de Proteção de Dutos (Pró-Dutos). O percentual equivale a 3,4 milhões de litros de combustíveis que deixaram de ser perdidos em razão dos crimes, o que significa uma menor ameaça a quem vive no entorno dos dutos. O dado é
um dos resultados positivos do programa lançado pela Petrobras em junho de 2019.

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

Fonte: Agência Petrobras - 08/06/2020

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

A importância do PD&I como ferramenta de retomada é o tema da Nova edição da
Websérie Óleo e Gás da Firjan

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Participam da transmissão online, às 16h, representantes da Schlumberger, Aker Solutions e Romão Tecnologias.A importância do PD&I como ferramenta na indústria de petróleo e o seu papel na retomada do mercado pelas empresas instaladas no estado do Rio é o tema da “Websérie Óleo e Gás da Firjan”, que ocorre
nesta terça-feira (9/6). O encontro online integras as iniciativas da federação e tem o objetivo de fornecer
informação qualificada para o mercado.
Fonte: TN Petróleo - 08/06/2020

Petrobras concentra fusões e aquisições em óleo e gás no país
Fonte: Petróleo Hoje - 08/06/2020

Safe Concordia no Açu
Fonte: Petróleo Hoje - 08/06/2020

BP Energy fechará 10 mil postos de trabalho
Fonte: Petróleo Hoje - 08/06/2020

Petrobras estende contrato com a BW
Fonte: Petróleo Hoje - 08/06/2020

PL propõe mudanças no afretamento por tempo e eliminação gradativa do AFRMM
Fonte: Portos e Navio - 08/06/2020

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

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
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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