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Notícias em Destaque

Destaque

Firjan defende abertura do mercado de refino
A Firjan defende a multiplicidade de agentes nesse segmento, com objetivo de tornar os preços dos produtos do refino mais competitivos, trazendo benefícios para a sociedade e economia. Com novos atores,
será possível a retomada de investimentos e a expansão desse importante elo da cadeia de valor do petróleo e do gás natural no Brasil.
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Fonte: Firjan - 03/07/2020

Indicadores

Firjan defende regras mais simples em O&G para destravar riquezas do Pós-Sal e
Onshore do Brasil

Ibovespa (03/07)| 0,55%
Petrobras ON (03/07)| 0,62%
Petrobras PN (03/07)| 0,36%

O Petronotícias começa a semana entrevistando a gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine
Fragoso, que aponta quais são alguns dos pontos que as empresas de óleo e gás e órgãos governamentais
devem levar em consideração no pós-pandemia, mirando a retomada de negócios.

Câmbio (03/07)|
R$/US$| 5,3374

Fonte: Petronotícias - 06/07/2020

R$/€| 6,0019

Nota conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério da Economia (ME)
A decisão da Petrobras de vender parte de seus ativos de refino de petróleo está alinhada às suas diretrizes e objetivos estratégicos e, ao mesmo tempo, coaduna com o objetivo da Política Energética Nacional de promover a livre concorrência no setor, bem como preservar os interesses do consumidor.

Petróleo|
WTI US$/Barril (03/07)| 40,65
Brent US$/Barril (03/07)| 42,80
Gás Natural (03/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: MME - 06/07/2020

1,73

Editais de Inovação

Petrobras inicia fase vinculante da NTS

Em Breve

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 15 de maio de 2020, informa o início da fase
vinculante referente à venda de sua participação remanescente de 10% na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS).

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 03/07/2020

CNPE publica resoluções visando à retomada da economia pós-pandemia
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou, esta semana, três resoluções que visam à
retomada da economia no Brasil no pós-pandemia. As resoluções oficializam as deliberações do CNPE realizadas em reunião do dia 4/6.
Fonte: ANP - 03/07/2020

Aquários especiais COVID-19
estão disponíveis no Youtube:
COVID-19: Gestão de crise e os
desafios da comunicação para
as empresas
COVID-19: Como fica a cibersegurança das empresas com par-

Três novos FPSOs à vista
Fonte: Petróleo Hoje - 03/07/2020

Equinor adia segunda fase de Peregrino
Fonte: Petróleo Hoje - 04/07/2020

Petrobras e Total em busca de sonda
Fonte: Petróleo Hoje - 03/07/2020

Fretadoras cotam módulos para o FPSO de Itapu
Fonte: Petróleo Hoje - 03/07/2020

Publicada resolução sobre Oferta Permanente
Fonte: Petróleo Hoje - 03/07/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

01R/2020

Período da Consulta

Data da Audiência

Adiado

Adiado

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

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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