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Notícias em Destaque

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

Extinto incêndio em unidade da Reduc
A Petrobras informa que equipes da brigada da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) controlaram e extinguiram incêndio em uma das unidades de destilação da refinaria na tarde desta segunda-feira (15/6).

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

Fonte: Agência Petrobras 15/06/2020

MME realiza primeira reunião ordinária do Comitê do Programa para Aprimoramento das Licitações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Indicadores
Ibovespa (15/06)| 0,45%

O Ministério de Minas e Energia (MME) coordenou hoje (15/06), a primeira reunião ordinária do Comitê
Interministerial Executivo do Programa para Aprimoramento das Licitações de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural (BidSIM), conduzida pelo Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
José Mauro Coelho.

Petrobras ON (15/06)| 0,38%
Petrobras PN (15/06)| 0,49%
Câmbio (15/06)|

Fonte: MME - 15/06/2020

R$/US$| 5,1883
R$/€| 5,8477

Petróleo sobe com Wall Street tentando sacudir o novo pânico da covid-19

Petróleo|
WTI US$/Barril (15/06)| 37,84

Os preços do petróleo no mercado futuro se recuperaram de perdas de mais de 5%, sendo negociado em
território positivo nesta segunda-feira (15), depois que o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que o presidente Donald Trump estava determinado a não fechar a economia dos EUA novamente devido a uma nova onda nos casos de covid-19 – apesar de os governadores terem autonomia para
tal decisão.

Brent US$/Barril (15/06)| 40,60
Gás Natural (15/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 15/06/2020

1,66

Editais de Inovação

MME autoriza ANP a prorrogar contratos de partilha

Em Breve

Foi publicada hoje (15/6), no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 239 do Ministério de Minas e
Energia (MME), que autoriza a ANP a viabilizar a prorrogação, por nove meses, dos prazos relativos à Fase de Exploração previstos nos contratos sob o regime de Partilha de Produção, de acordo com as condições estabelecidas na Resolução ANP nº 815, de 20 de abril de 2020.

Eventos

Fonte: ANP - 15/06/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Petrobras e Firjan SENAI lançam novo protocolo de testes em massa para Covid19

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

A Petrobras e a Firjan SENAI, por meio do Instituto SENAI de Inovação em Química Verde, disponibilizam
gratuitamente o protocolo de base científica para implementação de um novo método de testes em massa de Covid-19 – chamado “pooling multiplex”, mais ágil e econômico, que permite a avaliação de várias
pessoas simultaneamente.

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

Fonte: Agência Petrobras - 15/06/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Demanda por petróleo deve crescer em 2021 e equilibrar mercado, projeta AIE

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

Fonte: Valor Econômico - 16/06/2020

Exportações de petróleo e minério de ferro do Brasil aumentam até a 2ª semana
de junho
Fonte: EXTRA - 15/06/2020

Coronavírus faz BP prever US$ 17,5 bilhões a menos de receita com petróleo
Fonte: Estadão - 15/06/2020

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