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Notícias em Destaque

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

Diretrizes para desinvestimentos no setor de refino brasileiro
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em 9 de maio de 2019, tomou uma decisão histórica
no sentido de promover a concorrência na atividade de refino de petróleo no País ao aprovar sua Resolução nº 9. A Resolução estabeleceu diretrizes para os desinvestimentos que venham a ser realizados por
empresas que ocupem posição dominante no segmento de refino nacional.

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

Fonte: ANP - 26/06/2020

Indicadores
Ibovespa (26/06)| 2,24%

Aprovados os planos de desenvolvimento de oito áreas que a Trident Energy assumiu na Bacia de Campos

Petrobras ON (26/06)| 2,19%
Petrobras PN (26/06)| 2,93%

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou as revisões de oito dos dez campos que eram da Petrobrás
e que foram assumidos pela Trident Energy. As áreas em questão são: Badejo, Linguado, Marimbá, Piraúna, Bonito, Enchova, Enchova Oeste e Trilha, todos localizados na Bacia de Campos. A ANP também
aprovou a redução de royalties nessas áreas.

Câmbio (26/06)|
R$/US$| 5,4629
R$/€| 6,1277

Fonte: Petronotícias - 26/06/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (26/06)| 38,49

Petrobras inicia processo para venda de campos terrestres no estado do Amazonas

Brent US$/Barril (26/06)| 41,02
Gás Natural (26/06)|

Dando continuidade à sua estratégia de gestão de portfólio, com foco em ativos de águas profundas e
ultra-profundas, a Petrobras lançou nesta sexta-feira (26/6) o teaser para venda de campos terrestres
na Bacia de Solimões, no estado do Amazonas. Os ativos englobam os campos de Arara Azul, Araracanga,
Leste do Urucu, Rio Urucu, Sudoeste Urucu, Cupiuba e Carapanaúba.

Henry Hub US$/MMBtu|

1,54

Editais de Inovação

Fonte: Agência Petrobras - 26/06/2020

Em Breve

73º Leilão de Biodiesel da ANP negocia 1,189 bilhão de litros

Eventos

No 73º Leilão de Biodiesel da ANP foram arrematados 1.189.270.000 litros de biodiesel para atendimento
à mistura obrigatória e não houve arremates para mistura voluntária. Desse volume, 99,00% foram oriundos de produtores detentores do Selo Combustível.

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: ANP - 26/06/2020

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

Total prevê produção de 150 mil bopd no Brasil

COVID-19: Como fica a cibersegurança das empresas com par-

Fonte: Petróleo Hoje - 26/06/2020

ANP estuda prorrogação maior para fase exploratória
Fonte: Petróleo Hoje - 26/06/2020

Produção em maio é a menor do último ano
Fonte: Petróleo Hoje - 26/06/2020

Dommo conclui revitalização
Fonte: Petróleo Hoje - 26/06/2020

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

