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Notícias em Destaque

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

Firjan e ONIP apoiam resolução federal que incentiva pequenas e médias operadoras de óleo e gás

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

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta (01º/07) a decisão do Ministério de Minas e Energia, que
dispõe sobre a redução de royalties e o incentivo às empresas de pequeno ou médio porte nas atividades
de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural em áreas marginais.
Fonte: Firjan - 01/07/2020

Indicadores
Ibovespa (01/07)| 1,21%

Petrobras começa a descongelar despesas

Petrobras ON (01/07)| 0,09%

A Petrobras começa a “descongelar” despesas, com a melhora no fluxo de caixa da companhia, diante
da recuperação dos preços do petróleo – têm se mantido estáveis no patamar de US$ 40 por barril no
mercado internacional.

Petrobras PN (01/07)| 0,74%
Câmbio (01/07)|
R$/US$| 5,3651

Fonte: epbr - 01/07/2020

R$/€| 6,0411

Campo de Mero (BS): SBM Offshore conclui empréstimo de US$ 600 milhões para
construção do FPSO Sepetiba

Petróleo|
WTI US$/Barril (01/07)| 39,82
Brent US$/Barril (01/07)| 42,03

A SBM Offshore anuncia o fechamento de um empréstimo-ponte de US$ 600 milhões para o financiamento da construção do FPSO Sepetiba. A instalação no campo de Mero na Bacia de Santos está prevista para
2022.

Gás Natural (01/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,67

Fonte: TN Petróleo - 01/07/2020

Editais de Inovação

“Visão liberal” para Lei do Gás terá oposição na Câmara, diz Maia

Em Breve

A “visão liberal” para a nova Lei do Gás, que é a do governo federal, enfrentará oposição entre os deputados federais, na avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), que defendeu a necessidade de melhoria na infraestrutura do gás natural no país.

Eventos

Fonte: epbr - 01/07/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Após saneamento, Lei do Gás é nova aposta

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

Fonte: Valor Econômico - 02/07/2020

Petrobras fora do onshore

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

Fonte: Petróleo Hoje - 01/07/2020

Novos indícios de petróleo em Búzios
Fonte: Petróleo Hoje - 01/07/2020

Propostas para o subsea de Mero 3
Fonte: Petróleo Hoje - 01/07/2020

Demanda interna por combustíveis vem melhorando mês a mês, diz presidente
da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 01/07/2020

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.

