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Notícias em Destaque

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

Mercado de Óleo e Gás precisa acelerar seu processo de digitalização
O mundo está experimentado uma aceleração na implementação das tecnologias digitais, por conta da
pandemia da Covid-19, e o mercado de Óleo e Gás precisa, cada vez mais, seguir essa tendência, aumentando a velocidade com que olha para os processos de digitalização. Este foi o centro do debate de
mais uma Websérie Óleo e Gás, realizada pela Firjan, nesta terça-feira (23/06).

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

Fonte: Firjan - 24/06/2020

Indicadores
Ibovespa (24/06)| 1,66%

Petrobras está preparada para produzir nova gasolina em suas refinarias

Petrobras ON (24/06)| 2,67%

Anelise apresentou os avanços no desenvolvimento de combustíveis produzidos nas refinarias da Petrobras e informou que a companhia se antecipou e já está pronta para produzir a nova gasolina, atendendo à regulamentação da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustível (ANP) que entrará em vigor em
agosto de 2020.

Petrobras PN (24/06)| 3,00%
Câmbio (24/06)|
R$/US$| 5,2435

Fonte: Agência Petrobras - 24/06/2020

R$/€| 5,9110
Petróleo|

Audiências públicas da ANP poderão ser realizadas por videoconferência

WTI US$/Barril (24/06)| 38,01

A ANP publicou hoje (24/6), no Diário Oficial da União, a Resolução ANP nº 822/2020, que flexibiliza as
regras para realização de audiências públicas enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento da Covid-19. O novo regulamento permite a realização de audiências públicas por videoconferência e irá vigorar até 31/12/2020.

Brent US$/Barril (24/06)| 40,31
Gás Natural (24/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ANP - 24/06/2020

1,60

Editais de Inovação

Petrobras recebe ofertas por refinaria da Bahia na quinta-feira, dizem fontes

Em Breve

A Petrobras espera receber na quinta-feira ofertas vinculantes para a segunda maior refinaria do Brasil,
conforme cinco pessoas com conhecimento do assunto, dando largada a planos de se desfazer de mais
de 10 bilhões de dólares em ativos.

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: TN Petróleo - 24/06/2020

Nomeado substituto de Lucas Tristão

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

Fonte: Petróleo Hoje - 24/06/2020

Quase 100 plataformas descomissionadas até 2025

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

Fonte: Petróleo Hoje - 24/06/2020

Replan alcança recorde mensal de produção de bunker 2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Fonte: Portos e Navios - 24/06/2020

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

Mudanças na linha de frente da Petrobras
Fonte: Petróleo Hoje - 24/06/2020

Petrobras estende prazo da Sete Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 25/06/2020

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

