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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (04/07)| 1,56%

ANP aprova resoluções para transparência de preços do gás, diesel e outros derivados

Petrobras ON (04/07)| 1,31%
Petrobras PN (04/07)| 0,96%

A diretoria da ANP aprovou nesta quinta (4) as resoluções para transparência de preços do gás e de combustíveis líquidos. Entre 30 e 60 dias após publicação das novas regras, agentes que atuam nesses mercados deverão informar preços e fórmulas de reajustes à agência.

Câmbio (04/07)|
R$/US$| 3,7940
R$/€| 4,2808

Fonte: epbr - 04/07/2019

Petróleo|

Petrobras esclarece sobre desinvestimento da Liquigás

WTI US$/Barril (04/07)| 57,34
Brent US$/Barril (04/07)| 63,30

A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, referente à venda da Liquigás Distribuidora
S.A., esclarece que esse projeto de desinvestimento se encontra na fase vinculante, conforme divulgado
ao mercado em 20 de junho de 2019.

Gás Natural (04/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 05/07/2019

2,29

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras vai antecipar exploração de descoberta em Sergipe

 Técnico em Petróleo e Gás

A Petrobras vai antecipar a declaração de comercialidade do prospecto de Moita Bonita, em águas profundas de Sergipe, onde fez descobertas gigantes de gás natural. A diretoria da ANP aprovou nesta quinta (4) a inclusão de um novo poço no plano de avaliação de descoberta (PAD) de Moita Bonita e a mudança do prazo para 1º de dezembro deste ano.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Fonte: epbr - 04/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Petrobras mantém inalterados preços do diesel e da gasolina

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Petrobras informou na quinta-feira (4) que manteve inalterados os preços da gasolina e do diesel nas
refinarias para esta sexta (5). Com o anúncio, o preço médio do litro da gasolina será mantido em R$
1,7595. Já o preço médio do diesel, sem o ajuste, será mantido em R$ 2,1474 por litro.

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Abegás - 05/07/2019

Eventos

Petrobras informa sobre o pagamento de juros sobre capital próprio
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 07 de maio de 2019, informa que está realizando hoje o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), conforme previsto no art. 9º, parágrafo
único, do seu Estatuto Social.
Fonte: Agência Petrobras - 05/07/2019

(Em breve)

Menos petróleo em 2018
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/07/2019

Docas do Rio e Marinha promovem ações para melhorar o tráfego marítimo
Fonte: Portos e Navios - 04/07/2019

Sócios do BM-S-11 aprovam a Laguna Star
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/07/2019

Sobena debaterá descomissionamento de plataformas e desmonte de navios
Fonte: Portos e Navios - 04/07/2019

BP avança em geração solar no Brasil
Fonte: Valor Econômico - 05/07/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

13/06/2019 a 03/07/2019

05/07/2019

13/2019
Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato da Rodada de Licitações do
Excedente da Cessão Onerosa.

01/07/2019 a 12/07/2019
ANP

16/07/2019

15/2019
Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração do limite mínimo para característica
estabilidade à oxidação no biodiesel prevista na Resolução ANP nº 45, de 25 de agosto de 2014.

03/07/2019 a 19/08/2019
ANP

14/2019

03/09/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão da Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de
2013 que estabelece as especificações e regras de controle da qualidade das gasolinas de uso automotivo
comercializadas em todo o 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.

