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Notícias em Destaque

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

Petrobras sobre resultado do 2º trimestre de 2020
A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que divulgará o seu relatório trimestral de produção e vendas no dia 21 de julho e o seu relatório de desempenho financeiro no dia 30 de julho, após o fechamento
dos mercados.

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

Fonte: Petrobras - 10/07/2020

Indicadores

Ministério de Minas e Energia publica relatórios finais do Comitê REATE 2020

Ibovespa (09/07)| 0,61%

O Ministério de Minas e Energia (MME), após conclusão dos trabalhos do Comitê para Revitalização das
Atividades de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, publica hoje,
9, os relatórios finais do referido Comitê.

Petrobras ON (09/07)| 2,87%
Petrobras PN (09/07)| 2,25%
Câmbio (09/07)|

Fonte: MME - 09/07/2020

R$/US$| 5,2978

Petrobras assina venda de campos em águas rasas no Rio Grande do Norte

R$/€| 5,9860
Petróleo|

A Petrobras assinou hoje com a OP Pescada Óleo e Gás Ltda., subsidiária integral da Ouro Preto Óleo e
Gás S.A., contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos de Pescada, Arabaiana e
Dentão localizados em águas rasas da Bacia Potiguar (Polo Pescada), no estado do Rio Grande do Norte.

WTI US$/Barril (09/07)| 39,62
Brent US$/Barril (09/07)| 42,35

Fonte: Agência Petrobras - 09/07/2020

Gás Natural (09/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,78

Esclarecimento sobre a venda da RLAM
Editais de Inovação

A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, referentes ao desinvestimento da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), esclarece que houve aprovação dos órgãos deliberativos da companhia para início
da fase de negociação dos contratos aplicáveis e que o Mubadala Investment Company (Mubadala) apresentou a melhor proposta da fase vinculante e, assim, foi convidado para início das negociações.

Em Breve

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 09/07/2020

Leilão de plataformas da Petrobras é remarcado para o dia 24 de julho

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:

Nova data na agenda de julho. O leilão internacional para alienação das plataformas P-7, P-12 e P-15, da
Petrobras, foi remarcado para o próximo dia 24, às 10h. O pregão eletrônico ocorrerá por meio do site
do Leiloeiro João Emílio. Inicialmente, o certame seria realizado hoje (9).

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

Fonte: Petronotícias - 09/07/2020

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

Menos restrições no afretamento
Fonte: Petróleo Hoje - 09/07/2020

UTC de volta ao offshore
Fonte: Petróleo Hoje - 09/07/2020

Árvores de natal para Búzios
Fonte: Petróleo Hoje - 09/07/2020

PetroReconcavo mira novas aquisições
Fonte: Petróleo Hoje - 09/07/2020

Petrobras desiste de recorrer em ação e terá que rebatizar campo de Lula
Fonte: Folha de São Paulo - 09/07/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

07/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

07/07/2020 a 20/10/2020

02/09/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução que recria a Comissão de Conflitos das Agências
Reguladoras dos Setores de Energia elétrica, Telecomunicações e Petróleo de que trata a Resolução Conjunta nº 2,
de 27 de março de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 29 de março de 2001, pela qual a Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e a Agência Nacional do Petróleo,
seus Derivados,Gás Natural e Biocombustíveis - ANP aprovaram o Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos
das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.

07/07/2020 a 20/10/2020
ANP

06/2020

Obter subsídios para consolidação de proposta de alteração do Regulamento Técnico do Relatório de Gastos
Trimestrais com Exploração, Desenvolvimento e Produção anexo à Portaria ANP nº 180, de 5 de junho de 2003, que
estabelece normas para a elaboração das demonstrações contábeis e financeiras e para a comprovação dos
percentuais mínimos de investimentos locais nas fases de exploração e de desenvolvimento previstos nos contratos
de concessão.

07/07/2020 a 04/09/2020
ANP

05/2020

04/2020

25/09/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação associada ao ato normativo que
deverá regulamentar a possibilidade de celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) relativos a
descumprimento de compromissos de conteúdo local mínimo em contratos de exploração e produção de petróleo e
gás natural não contemplados pela possibilidade de aditamento prevista no art. 36 da Resolução ANP n.º 726, de 12
de abril de 2018.

07/07/2020 a 04/09/2020

ANP

09/09/2020

15/09/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta os critérios de conteúdo local
a serem adotados no acordo e no compromisso de individualização da produção e na anexação de áreas, nos
contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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