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Notícias em Destaque

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

Investimentos em inovação movimentam a indústria de petróleo durante a crise
Investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) se tornou ainda mais essencial neste momento
de pandemia e na retomada após a crise da Covid-19. O tema foi debatido, em 09/06, na Websérie Óleo
e Gás (O&G), série promovida pela Firjan sempre às terças-feiras.

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

Fonte: Firjan - 12/06/2020

Indicadores

73º Leilão de Biodiesel negocia 1,19 bilhão de litros

Ibovespa (12/06)| 2,00%

O Leilão de Biodiesel L73, finalizado no dia 10/06, registrou o maior volume comercializado em um leilão bimestral e a maior movimentação financeira da história do sistema de comercialização de biodiesel.
Neste Leilão foram arrematados 1,19 bilhão de litros de biodiesel em atendimento à mistura obrigatória
de 12% de biodiesel ao diesel comercializado para os meses de julho e agosto.

Petrobras ON (12/06)| 3,54%
Petrobras PN (12/06)| 3,74%
Câmbio (12/06)|

Fonte: MME - 12/06/2020

R$/US$| 5,0373
R$/€| 5,6685

GNA recebe embarcação para terminal flutuante de GNL no Açu

Petróleo|

A GNA, joint venture entre Prumo Logística, BP e Siemens, realizou nesta sexta (12) a atração da FSRU
BW MAGNA, embarcação que servirá como terminal flutuante de GNL, no Porto do Açu. A embarcação
tem capacidade de regaseificar 21 milhões de m³ de gás natural por dia e foi construída para atender
exclusivamente às usinas termoelétricas (UTE) GNA I (1.338 MW) e GNA II (1.6722 MW), além de futuras
expansões.

WTI US$/Barril (12/06)| 36,26
Brent US$/Barril (12/06)| 38,73
Gás Natural (12/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 12/06/2020

1,73

Editais de Inovação

Início de fase vinculante para venda de ativos na Colômbia

Em Breve

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 21/05/2020, informa o início da fase vinculante referente à venda de 100% das ações detidas pela Petrobras International Braspetro B.V. (PIB BV) e
outras subsidiárias da Petrobras, na Petrobras Colombia Combustibles (PECOCO).

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 12/06/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Reunião do painel da Opep+ na próxima semana aconselhará sobre políticas, dizem fontes

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

Uma reunião do painel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) marcada para a próxima semana para revisar o mercado aconselhará o grupo da Opep+ a cooperar por um corte mais amplo
da oferta, disseram cinco fontes da Opep+, o que significa que serão necessárias novas conversas sobre a
extensão do acordo.

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

Fonte: TN Petróleo - 12/06/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Petrobras inicia nova onda de renegociação com fornecedores

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

Fonte: Valor Econômico - 15/06/2020

Shell: redução de capex não afeta projetos no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 12/06/2020

P-70 produzindo ainda em junho
Fonte: Petróleo Hoje - 12/06/2020

China recebeu 90% das exportações brasileiras em abril
Fonte: Petróleo Hoje - 12/06/2020

Edital do 2º Ciclo da Oferta Permanente em julho
Fonte: Petróleo Hoje - 12/06/2020

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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