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Notícias em Destaque

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

Petrobras inicia produção no pré-sal de Atapu, na Bacia de Santos
A Petrobras iniciou hoje a produção de petróleo e gás natural da jazida compartilhada de Atapu, por
meio da plataforma P-70’ na porção leste do pré-sal da Bacia de Santos, próximo ao campo de Búzios.
Atapu contribuirá para o crescimento da produção no pré-sal, que se torna cada vez mais relevante para
a Petrobras.

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

Fonte: Agência Petrobras - 25/06/2020

Indicadores
Ibovespa (25/06)| 1,70%

Investimentos podem chegar a US$ 31 bilhões por ano com queda no preço do
gás, diz CNI

Petrobras ON (25/06)| 2,10%
Petrobras PN (25/06)| 2,24%

Grandes consumidores de energia podem investir até US$ 31 bilhões em 2030, caso o preço do gás tenha
queda esperada de 50%. A estimativa é de um estudo da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) feitas com dados coletados antes da crise do coronavírus e que leva em consideração um crescimento anual
do PIB de 3%.

Câmbio (25/06)|
R$/US$| 5,3281
R$/€| 5,9793

Fonte: epbr - 25/06/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (25/06)| 38,72

Petrobras divulgará revisão de seu portfólio de projetos até setembro

Brent US$/Barril (25/06)| 41,05

Mudanças a caminho no leque de projetos que a Petrobras pretende desenvolver. O diretor executivo de
Relacionamento Institucional da companhia, Roberto Ardenghy (foto), declarou que a companhia deve
anunciar entre agosto e setembro os resultados de uma revisão em seu portfólio de empreendimentos.

Gás Natural (25/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 25/06/2020

1,48

Editais de Inovação

Cade declara venda da Liquigás novamente complexa

Em Breve

A superintendente-geral substituta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Patricia
Alessandra Sakowski, acatou recomendação da área técnica do órgão e declarou nesta quinta (25) a
aquisição da Liquigás pela Copagaz, Itaúsa, Fogás e a Nacional Gás Butano como “complexa”.

Eventos

Fonte: epbr - 25/06/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Petrobras prevê gás mais barato em agosto

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

Fonte: Petróleo Hoje - 25/06/2020

BR vê boas oportunidades com abertura do refino

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

Fonte: Valor Econômico - 26/06/2020

COVID-19: Desafios para a produtividade das indústrias

Frota de apoio marítimo totaliza 330 embarcações de bandeira brasileira
Fonte: Portos e Navios - 25/06/2020

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

Premier de olho no Polo Ceará
Fonte: Petróleo Hoje - 25/06/2020

Bacia Potiguar ganha novo campo
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
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