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Notícias em Destaque

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

Rio Exporta registra aumento nas importações de produtos de combate à Covid19 no primeiro trimestre do ano

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

Em comparação com o mesmo período de 2019, houve incremento de 3% nas exportações (US$ 6,5 bilhões) e 55% nas importações. O aumento das exportações fluminenses foi consequência, em especial,
do incremento de 17% nas vendas de produtos básicos (US$ 4,7 bilhões), sobretudo devido à alta demanda da Espanha e de Portugal pelo petróleo fluminense.

Indicadores

Fonte: Firjan - 10/06/2020

Ibovespa (10/06)| 2,13%

MME apresenta indicativo de leilão de Sépia e Atapu

Petrobras ON (10/06)| 2,95%

O Ministério de Minas e Energia (MME), em evento reservado a representantes dos Ministérios com assento no CNPE, apresentou hoje, 10/6, o cronograma indicativo do leilão dos volumes excedentes ao contrato de cessão onerosa, para as áreas de Sépia e Atapu. A expectativa é de que o edital seja publicado
no 2º trimestre de 2021 e o leilão ocorra no 3º trimestre.

Petrobras PN (10/06)| 1,47%
Câmbio (10/06)|
R$/US$| 4,8894
R$/€| 5,6280

Fonte: MME - 10/06/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (11/06)| 36,34

Produção de óleo da União sobe 52% em 2020

Brent US$/Barril (11/06)| 38,55

A produção de óleo da União nos contratos de partilha e áreas não contratadas foi de 10,6 mil barris/dia
na média dos quatro primeiros meses do ano, crescimento de 52% em relação aos mesmo período do ano
passado. São dados do novo boletim de produção da PPSA, estatal responsável por representar a União
nos contratos de partilha e comercializar a produção de óleo e gás natural.

Gás Natural (11/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,81

Editais de Inovação

Fonte: epbr - 11/06/2020

Em Breve

MME qualifica programa de Oferta Permanente junto ao PPI
O MME qualificou, com a Resolução 124, da 13ª reunião do Programa de Parcerias de Investimento - PPI,
a oferta permanente de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, conduzida pela
ANP, com o objetivo de apoio ao licenciamento ambiental.

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: MME - 10/06/2020

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

Petrobras inicia perfuração de poço no bloco C-M-657, na Bacia de Campos
O bloco C-M-657 foi arrematado pela Petrobras durante a 15ª Rodada de Licitações. A estatal é a operadora da área, com 30% de participação, e conta com as parceiras Equinor (30%) e ExxonMobil (40%). A
perfuração está sendo feita com o navio-sonda West Tellus, da Seadrill, que pode operar em profundidade de água de até 3.600 metros.

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

Fonte: Petronotícias - 10/06/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

TCU aprova contratos da Oferta Permanente

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

Fonte: Petróleo Hoje - 10/06/2020

Novata na frente em licitação de UMS
Fonte: Petróleo Hoje - 11/06/2020

Petro+ prevê produção em 2021
Fonte: Petróleo Hoje - 11/06/2020

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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