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Notícias em Destaque

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

Firjan fecha parceria com organização canadense em petróleo e gás
A Firjan assinou acordo com a organização canadense CGEF - Canadian Global Exploration Forum para
troca de experiências e informações no mercado de petróleo e gás natural. A formalização da parceria
ocorreu agora em junho e tem duração prevista para os próximos três anos.

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

Fonte: Firjan - 30/06/2020

Indicadores

Publicados dados consolidados do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis em 2019

Ibovespa (30/06)| 0,71%
Petrobras ON (30/06)| 0,98%

A ANP publica hoje (30/6), em seu Portal, as informações consolidadas da evolução do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil e no mundo em 2019. Os quadros, tabelas, gráficos, cartogramas e textos serão publicados posteriormente no Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2020 e podem ser consultados na página do Anuário.

Petrobras PN (30/06)| 0,51%
Câmbio (30/06)|
R$/US$| 5,4760

Fonte: ANP - 30/06/2020

R$/€| 6,1539
Petróleo|

Petrobras iniciará campanha exploratória em blocos da Bacia de Campos arrematados a peso de ouro

WTI US$/Barril (30/06)| 39,27
Brent US$/Barril (30/06)| 41,27

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) autorizou a Petrobrás a perfurar até sete poços exploratórios no setor SC-AP3, na Bacia de Campos. Ao todo, a área compreende a seis blocos: C-M-210, C-M277, C-M-344, C-M-346, C-M-411 e C-M-413.

Gás Natural (30/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Petronotícias - 30/06/2020

1,75

Editais de Inovação

Produção de petróleo da Opep tem menor nível em 2 décadas, diz pesquisa

Em Breve

A produção de petróleo da Opep atingiu o menor nível em duas décadas em junho, com a Arábia Saudita
e outros membros do grupo no Golfo ampliando cortes de oferta, mostrou uma pesquisa da Reuters, o
que levou o cartel a conseguir adesão de mais de 100% a seu pacto de redução de produção.

Eventos
Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: TN Petróleo - 30/06/2020

Fonte: Petróleo Hoje - 30/06/2020

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

Shell prevê baixa contábil de até US$ 22 bi

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

Gasoduto da Alvopetro próximo da operação

Fonte: Petróleo Hoje - 30/06/2020

EUA tem alta histórica nos estoques de óleo
Fonte: Petróleo Hoje - 30/06/2020

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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