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Notícias em Destaque

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

Websérie Óleo e Gás debate saúde, meio ambiente e segurança do trabalho
A pauta do encontro foi “SMS e suas regulações na Cadeia Produtiva do O&G”, o “novo normal” das empresas e suas estratégias para enfrentar a Covid 19; os principais focos de gestão; a preservação do meio
ambiente; a adoção de medidas seguras e éticas; as Normas Reguladoras (NRs) em vigor e a necessária
atualização desses preceitos.

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

Fonte: Firjan - 02/07/2020

Indicadores
Ibovespa (02/07)| 0,03%

Produção de petróleo cai em maio devido aos efeitos da pandemia do Covid-19

Petrobras ON (02/07)| 1,25%

A ANP divulga o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural com dados detalhados referentes
a maio de 2020. Neste mês, a produção nacional foi de 3,485 MMboe/d (milhões de barris de óleo equivalente por dia), sendo 2,765 MMbbl/d (milhões de barris por dia) de petróleo e 114 MMm3/d (milhões
de m3 por dia) de gás natural.

Petrobras PN (02/07)| 1,61%
Câmbio (02/07)|
R$/US$| 5,3028

Fonte: ANP - 02/07/2020

R$/€| 5,9593
Petróleo|

Petrobras divulga teaser para venda da Petrobras Biocombustível

WTI US$/Barril (02/07)| 40,65

A Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda
de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO). A presente transação consiste na venda de 100% das ações da Petrobras na PBIO, incluindo três usinas de biodiesel,e não inclui a venda das
participações societárias da PBIO na BSBios (50,0%) e na Bambuí Bioenergia (8,4%).

Brent US$/Barril (02/07)| 43,14
Gás Natural (02/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 02/07/2020

1,73

Editais de Inovação

ANP aprova venda de Tubarão Martelo

Em Breve

Fonte: Petróleo Hoje - 02/07/2020

Eventos

Equinor vai manter plano de investir no país US$ 15 bi

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Fonte: Valor Econômico - 03/07/2020

Fonte: Petróleo Hoje - 02/07/2020

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

Congresso questiona venda de refinarias

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

ExxonMobil contrata serviços de poços

Fonte: Petróleo Hoje - 02/07/2020

Nº de sondas no menor patamar desde 2003
Fonte: Petróleo Hoje - 02/07/2020

Lagoa Parda é oficialmente da Imetame
Fonte: Petróleo Hoje - 02/07/2020

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.

