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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/07)| 0,40%

Petrobras assina contratos para venda de ativos em águas rasas somando US$ 1,5 bilhão

Petrobras ON (24/07)| 0,83%
Petrobras PN (24/07)| 0,62%

A Petrobras informa que assinou hoje dois contratos para venda de ativos de exploração e produção, em
águas rasas nas Bacias de Campos e Santos, no valor total de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões). As
transações são referentes à: 100% da sua participação nos Polos Pampo e Enchova para a Trident Energy
do Brasil Ltda e 100% da sua participação no campo de Baúna para a Karoon Petróleo & Gás Ltda.

Câmbio (24/07)|
R$/US$| 3,7596
R$/€| 4,1893

Fonte: Agência Petrobras - 24/07/19

Petróleo|
WTI US$/Barril (24/07)| 55,88

ANP divulga agenda regulatória no âmbito do Novo Mercado de Gás

Brent US$/Barril (24/07)| 63,18
Gás Natural (24/07)|

A regulação relacionada ao programa Novo Mercado de Gás deverá ser concluída pela ANP até 2023. O
programa foi lançado ontem pelo Governo Federal em cerimônia com participação da Agência, no Palácio do Planalto. As principais medidas do programa estão consolidadas na Resolução CNPE nº 16/2019.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,22

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 24/07/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Decisão do CARF referente a contratos de afretamento

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

A Petrobras informa que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu, nesta data, decisão desfavorável em processo administrativo fiscal que trata da cobrança de CIDE-Importação sobre as
remessas ao exterior para pagamento de contratos de afretamento, no ano calendário de 2010, no valor
aproximado de R$ 2,7 bilhões.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: Agência Petrobras - 24/07/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

ANP inaugura robô para recepção e armazenamento de dados

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A ANP inaugurou hoje (24/7) o robô Hermes, que será utilizado para a recepção e armazenamento de todos os dados gerados pela indústria do petróleo no Brasil. A cerimônia teve participação do diretor-geral
da ANP, Décio Oddone, e do diretor Felipe Kury.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: ANP - 24/07/2019

CNI: Novo Mercado de Gás incentivará investimentos na indústria
O programa Novo Mercado de Gás, lançado pelo governo federal nesta terça-feira (23), vai atrair novos
investimentos, estimular a concorrência e aumentar a competitividade da indústria brasileira. Além disso, essas ações visam à correção de distorções, o fortalecimento das instituições e à melhoria do ambiente regulatório, criando um mercado competitivo que propicie a queda do preço do gás.
Fonte: TN Petróleo - 24/07/2019

Abertura de propostas para afretamento do FPSO de Itapu será no dia 22 de dezembro

24 e 25 de Julho | 10-18 h

Outro importante projeto do pré-sal começa a avançar. A Petrobrás publicou recentemente o edital para
o afretamento do navio-plataforma que será usado em Itapu, na Cessão Onerosa. A abertura de propostas está prevista para o dia 22 de dezembro deste ano e a licitação internacional será por modo de disputa fechada.
Fonte: Petronotícias - 24/07/2019

Privatização da BR Distribuidora cria modelo de negócios inédito no Brasil
Fonte: O Globo - 25/07/2019

Águas profundas na oferta permanente
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/07/2019

BR atinge maior preço desde fim de 2017
Fonte: Valor Econômico - 25/07/2019

26 a 30 de Agosto

RJ recria grupo para fiscalizar receita de royalties
Fonte: Valor Econômico - 25/07/2019

Poço em Sagitário no próximo trimestre
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/07/2019

Royalties do petróleo crescem e 'enriquecem' cidades fluminenses
Fonte: Valor Econômico - 25/07/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

14/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

03/07/2019 a 19/08/2019

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
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