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Notícias em Destaque

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

Coronavírus: resolução da ANP atualiza medidas de flexibilização em E&P
A ANP publicou hoje (17/6), no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução ANP nº 820/2020, que atualiza
a Resolução ANP nº 816/2020. O objetivo da revisão é aperfeiçoar o regulamento para facilitar o entendimento e a aplicação pelos agentes regulados.

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

Fonte: ANP - 17/06/2020

Indicadores

Distribuidoras de gás pedem apoio de R$ 3 bi ao governo após queda recorde na
demanda

Ibovespa (17/06)| 2,16%
Petrobras ON (17/06)| 0,23%

Expectativas de retração recorde na demanda por gás natural no Brasil em 2020 e de maior inadimplência dos consumidores do energético, em meio a impactos da pandemia de coronavírus, levaram representantes da indústria a pedirem ao governo um pacote de auxílio financeiro ao setor.

Petrobras PN (17/06)| 0,33%
Câmbio (17/06)|
R$/US$| 5,2499

Fonte: TN Petróleo - 17/06/2020

R$/€| 5,8904

Petrobras inicia venda de campos no estado de Alagoas

Petróleo|
WTI US$/Barril (17/06)| 37,96

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de
sua participação em um conjunto de sete concessões de campos de terra e águas rasas localizadas no
estado de Alagoas. Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a
Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) de Alagoas.

Brent US$/Barril (17/06)| 40,71
Gás Natural (17/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,64

Fonte: Agência Petrobras - 17/06/2020

Editais de Inovação

Petrobras licita ampliação da UTGCA

Em Breve

Fonte: Petróleo Hoje - 17/06/2020

Eventos

Reate apresentará proposta em julho
Fonte: Petróleo Hoje - 17/06/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Mercado de gás negocia medidas emergenciais

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

Fonte: Petróleo Hoje - 17/06/2020

DOF renova contratos no Brasil

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

Fonte: Petróleo Hoje - 17/06/2020

AIE: recuperação modesta em 2021

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Petróleo Hoje - 17/06/2020

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

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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