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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (05/08)| 2,52%

ANP publica edital e modelo de contrato da 16ª Rodada

Petrobras ON (05/08)| 4,14%

A ANP publicou hoje (5/8) o edital e o modelo do contrato de concessão da 16ª Rodada de Licitações de
Blocos Exploratórios, prevista para ser realizada no dia 10 de outubro. Os documentos passaram por consulta e audiência públicas, nas quais a Agência recebeu 453 contribuições.

Petrobras PN (05/08)| 3,66%
Câmbio (05/08)|

Fonte: ANP - 05/08/2019

R$/US$| 3,9404
R$/€| 4,4129

Total E&P inicia perfuração de seu primeiro poço de produção no campo de Lapa

Petróleo|
WTI US$/Barril (05/08)| 54,69

A Total E&P iniciou a perfuração do poço de produção 7-LPA-5D-SPS, no campo de Lapa, pré-sal da Bacia
de Santos. É o primeiro poço do tipo contratado pela Total desde que assumiu a operação do campo, anteriormente, da Petrobras.

Brent US$/Barril (05/08)| 59,81
Gás Natural (05/08)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 05/08/2019

2,07

Cursos Firjan SENAI

Diretoria executiva da Petrobras muda a política de preços para os botijões de gás

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Os preços praticados pela companhia passarão a adotar como referência o preço de paridade de importação (PPI), similar ao do GLP industrial/comercial, que inclui o preço do GLP no mercado internacional
(Golfo do México, por exemplo) acrescido dos custos do frete marítimo, despesas internas de transporte,
e uma margem para remuneração dos riscos inerentes à operação.

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

Fonte: Petronotícias - 05/08/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

Petrobras comunica venda dos campos de Peroá e Cangoá e a concessão do BM-ES21

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

A Petrobras informa o início da fase vinculante do processo de venda da totalidade de suas participações
nos campos de produção de Peroá (foto) e Cangoá, e na concessão BM-ES-21 (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), localizados na Bacia do Espírito Santo.

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 05/08/2019

Petrobras conversa com Mitsui sobre venda da participação na Gaspetro
A Petrobras está em conversas com a japonesa Mitsui sobre a venda da participação de 51% que tem na
Gaspetro, já que a companhia tem o direito de preferência a ser exercido após comprar, em 2015, 49%
da estatal.
Fonte: Abegás - 05/08/2019

Fim de contrato reduz preço do gás da Bolívia em 40%
Fonte: O Globo - 06/08/2019

Modec tem nova base de operações em Macaé
26 a 30 de Agosto

Fonte: Petróleo Hoje - 05/08/2019

Descomissionamento deve atrair R$ 50 bi até 2040
Fonte: Petróleo Hoje - 05/08/2019

Venda direta de etanol a posto será estudada
Fonte: Valor Econômico - 06/08/2019

Shell fará campanha 4D em Argonauta
Fonte: Petróleo Hoje - 05/08/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Venda de ativos offshore do ES avança
Fonte: Petróleo Hoje - 06/08/2019

Informações Relevantes
Agenda do Congresso Nacional PG&N

Projeto

Título

Autor(es)

Situação

PL 4663/2016

Regulamenta a exploração e produção de acumulações
marginais de petróleo e gás natural por produtores
independentes

Beto Rosado - PP/RN

Será apreciado na Comissão de Minas e
Energia (CME) no dia 07/08/2019 às 10:00h

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

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.

