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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (02/08)| 0,54%

Petrobras recebe pagamento antecipado de R$ 1,275 bilhão da Eletrobras

Petrobras ON (02/08)| 3,03%

A Petrobras informa que a Eletrobras liquidou antecipadamente, nesta sexta-feira (2/8), R$ 1,275 bilhão
do saldo devedor do Instrumento de Assunção de Dívida assinado em 3 de dezembro de 2018.

Petrobras PN (02/08)| 3,59%

Fonte: Agência Petrobras - 02/08/2019

Câmbio (02/08)|
R$/US$| 3,8739

Estudo no Ministério da Economia defende fim da diferenciação de preços do GLP

R$/€| 4,3055
Petróleo|

A Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), do Ministério da Economia, defende
o fim da diferenciação de preços do GLP vendido para a indústria e para consumidores residenciais. Nota
técnica da Secap publicada nesta sexta (2) também apoia a continuidade dos estudos na ANP, que podem
reduzir restrições no mercado.

WTI US$/Barril (02/08)| 55,66
Brent US$/Barril (02/08)| 61,89
Gás Natural (02/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 02/08/2019

2,12

Cursos Firjan SENAI

Adaptações podem elevar preço do botijão em 120%, diz Sindigás

Petróleo e Gás | Turmas abertas

O presidente do Sindigás, Bandeira de Mello, afirma que o custo em adaptar os botijões e cilindros de
GLP para enchimento estações fora das instalações das distribuidoras pode elevar o custo do recipiente
em até 120%.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: epbr - 04/08/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas

Comunicado: ANP publica edital e documentos da Chamada Pública do Gasbol

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Básico de Mergulho

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP comunica aos agentes do setor de
petróleo e gás natural, e aos demais interessados, que foram aprovados ontem (1/8/2019), na Reunião
da Diretoria Colegiada da ANP: (i) o Edital da Chamada Pública nº 01/2019-ANP (“Edital”), para contratação de capacidade de transporte de gás natural referente ao gasoduto Bolívia-Brasil; (ii) a Nota Técnica
nº13/2019/SIM-ANP, que aprova a receita máxima permitida e as tarifas de transporte; e (iii) a planilha
de cálculo tarifário aplicável ao processo.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: ANP - 02/08/2019

Produção de petróleo vai crescer 40% em 5 anos, prevê ANP
A produção de petróleo no Brasil deve passar dos atuais 2,7 milhões de barris diários para 3,756 milhões
de barris diários em 2023, de acordo com projeções da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Para o mesmo horizonte, a autarquia prevê que a produção de gás natural passe dos
atuais 118 milhões de metros cúbicos/dia para 167,6 milhões de metros cúbicos/dia.
Fonte: TN Petróleo - 02/08/2019

Ministro faz visita técnica ao Complexo do Porto do Açu
“O empreendimento da GNA, que irá gerar o maior parque termelétrico da América Latina, está totalmente conciliado com a política pública do atual governo, sobre o Novo Mercado de Gás” disse o Ministro
após conhecer os detalhes do projeto. “É uma satisfação e um orgulho como brasileiro e ministro conhecer esse terminal de GNL, que está sendo desenvolvido aqui dentro do complexo do Açu e que é fundamental para o futuro do nosso país. Eu saio daqui com brilho nos olhos”, afirmou.

26 a 30 de Agosto

Fonte: MME - 02/08/2019

Gestão do contratos de partilha agora em sistema digital
A gestão dos contratos de partilha da produção do pré-sal passou no último dia 31 a ser feita por um sistema totalmente digital que operacionaliza as documentações referente à votação de ballots, conteúdo
local, auditoria do custo em óleo, reconhecimento e recuperação de custos. Todas as operações podem a
ser acompanhadas no Sistema de Gestão de Gastos de Partilha de Produção (SGPP) pela PPSA, gestora
dos contratos e desenvolvedora do sistema, e pelos operadores.
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Fonte: epbr - 05/08/2019

Santos terá nova campanha com nodes
Fonte: Petróleo Hoje - 02/08/2019

Petrobras reduz investimento apesar do lucro recorde no segundo trimestre
Fonte: Petróleo Hoje - 04/08/2019

Subcomissão de óleo e gás se reúne nesta terça
Fonte: Petróleo Hoje - 02/08/2019

Produção de gás sofre queda em junho, mas aproveitamento foi maior
Fonte: Petróleo Hoje - 02/08/2019

Argentina equilibra conta de petróleo e gás depois de 8 anos
Fonte: Valor Econômico - 05/08/2019

Vale e Petrobras puxam PIB para baixo
Fonte: Valor Econômico - 05/08/2019

Acordo sobre ICMS deve facilitar novo mercado
Fonte: Valor Econômico - 05/08/2019

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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