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Notícias em Destaque

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

Nota MME
Ministério de Minas e Energia informa que o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407/2013, aprovado pela
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, está em sintonia com o Programa Novo Mercado
de Gás e reflete o aperfeiçoamento legislativo que favorece a expansão dos investimentos em infraestrutura e o aumento da competição no setor de gás natural.

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

Fonte: MME - 19/06/2020

Indicadores
Ibovespa (19/06)| 0,46%

3R Petroleum planeja investir US$ 200 milhões em campos do Rio Grande do
Norte

Petrobras ON (19/06)| 1,42%
Petrobras PN (19/06)| 0,60%

A 3R Petroleum planeja investir US$ 200 milhões ao longo do ciclo de vida dos campos do Polo Macau –
conjunto de ativos comprados da Petrobras na Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte. o CEO Ricardo Savini, explicou que a pandemia forçou a empresa adiar os planos de investimento para 2021, mas a melhora
no mercado pode permitir o início dos trabalhos no segundo semestre deste ano.

Câmbio (19/06)|
R$/US$| 5,3466
R$/€| 5,9834

Fonte: epbr - 19/06/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (19/06)| 39,75

Atividade industrial no Brasil melhora desempenho em maio, diz CNI

Brent US$/Barril (19/06)| 42,19

O desempenho da indústria foi menos negativo em maio do que em abril deste ano. A Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta sexta-feira (19), mostra que os índices que medem o desempenho da indústria começam a se distanciar dos piores momentos da crise provocada pelo novo coronavírus, embora a atividade industrial ainda continue em queda.

Gás Natural (19/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,67

Editais de Inovação

Fonte: TN Petróleo - 19/06/2020

Em Breve

Equinor: cronograma de E&P mantido

Eventos

Fonte: Petróleo Hoje - 19/06/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

P-70 recebe licença de operação
Fonte: Petróleo Hoje - 19/06/2020

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

Poço em Saturno resulta seco
Fonte: Petróleo Hoje - 19/06/2020

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

Petrobras assina aditivo com a Açu Petróleo
Fonte: Petróleo Hoje - 19/06/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias
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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