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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (01/08)| 0,31%

Firjan contesta aumento no preço do gás natural para indústria fluminense

Petrobras ON (01/08)| 1,53%

No rastro do lançamento do Novo Mercado de Gás, o Rio de Janeiro pode sofrer mais uma vez com o aumento do custo da molécula por contrato de fornecimento da Petrobras para a distribuidora. A Firjan critica o reajuste de 3,55% no custo do gás natural, homologado pela Agenersa e válido a partir de 1º de
agosto para todos os consumidores industriais.

Petrobras PN (01/08)| 1,84%
Câmbio (01/08)|
R$/US$| 3,8296

Fonte: Firjan - 01/08/2019

R$/€| 4,2363
Petróleo|

Petrobras declina da exclusividade nos gasodutos de transporte

WTI US$/Barril (01/08)| 53,95
Brent US$/Barril (01/08)| 60,50

A ANP comunica que, em 23 de julho de 2019 a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras declinou formalmente
do seu direito ao exercício do período de exclusividade remanescente nos gasodutos de transporte contratados juntos à Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG e à Nova Transportadora do Sudeste S.A. –
NTS.

Gás Natural (01/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,20

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 01/08/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Diretoria da ANP aprova edital do leilão da Cessão Onerosa

 Instalações Subaquáticas

A Diretoria Colegiada da ANP aprovou hoje (1/8) o edital e os modelos de contratos da Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa, prevista para ocorrer em 6 de novembro. A previsão é
que a versão final seja publicada em 6/9.

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: ANP - 01/08/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

 Básico de Mergulho

Petrobras alcança resultado trimestral recorde

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 18,9 bilhões no segundo trimestre de 2019, um recorde histórico para a companhia. Esse resultado representa um aumento de 368% em relação ao lucro líquido registrado no primeiro trimestre de 2019.

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 01/08/2019

ANP esclarece mercado sobre resolução da transparência de preços de derivados
A ANP realizou hoje (1/8) o Workshop sobre a Resolução ANP nº 795/2019, relativa à transparência de
preços dos derivados de petróleo nos segmentos produção, importação e distribuição. O objetivo do
evento foi orientar os agentes regulados sujeitos às normas da nova regulação.
Fonte: ANP - 01/08/2019

ANP passa a divulgar previsões sobre desenvolvimento e produção de petróleo e gás
A ANP divulga em seu portal, a partir de hoje (1/8), as previsões anuais sobre atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural para os próximos cinco anos.
Fonte: ANP - 01/08/2019
26 a 30 de Agosto

Gás boliviano mais barato
Fonte: Petróleo Hoje - 01/08/2019

BR já inicia nova gestão e visa corte de custos
Fonte: Valor Econômico - 02/08/2019

Ação contra venda de refinarias
Fonte: Petróleo Hoje - 01/08/2019

Shell tem menor lucro em 30 meses com impacto da divisão de GNL

17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: Portos e Navios - 01/08/2019

Prazo estendido na Bacia Potiguar
Fonte: Petróleo Hoje - 01/08/2019

Liberação de barcos estrangeiros em pauta
Fonte: Petróleo Hoje - 01/08/2019

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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