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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (06/09)| 0,68%

ANP publica edital e modelo de contrato de partilha de produção da Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa
A ANP publicou hoje (6/9) o edital e o modelo do contrato de partilha de produção da Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, prevista para ser realizada no dia 06 de novembro. Os documentos
passaram por consulta e audiência públicas, nas quais a Agência recebeu 321 contribuições.
Os documentos estão disponível no site das rodadas.

Petrobras ON (06/09)| 0,66%
Petrobras PN (06/09)| 0,49%
Câmbio (06/09)|
R$US$| 4,0650
R$/€| 4,4898

Fonte: ANP - 06/09/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (06/09)| 56,52

Bônus da cessão onerosa poderá ser pago em duas vezes

Brent US$/Barril (06/09)| 61,54

O bônus de assinatura do leilão do excedente da cessão onerosa, fixado pela Agência Nacional do Petróleo
(ANP) em R$ 106 bilhões, poderá ser pago em duas vezes. Para isso, a empresa vencedora da concorrência
terá que ofertar ao menos uma participação adicional de 5% do excedente em óleo mínimo da União.

Gás Natural (06/09)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,50

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 06/09/2019
Petróleo e Gás | Turmas abertas

No dia 10/09, a ANP faz a primeira sessão pública do 1º Ciclo da Oferta Permanente

 Instalações Subaquáticas

A ANP realiza, em 10 de setembro, no Rio de Janeiro, a sessão pública do 1º Ciclo da Oferta Permanente,
que irá oferecer blocos exploratórios e áreas com acumulações marginais no mar, nas bacias de Campos e
Sergipe-Alagoas, e, em terra, nas bacias de Parnaíba (MA/PI), Potiguar (RN), Recôncavo (BA) e Espírito
Santo.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Básico de Mergulho

Fonte: TN Petróleo - 06/09/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Resolução altera alíquotas mínimas para os blocos de Aram e Cruzeiro do Sul da Sexta
Rodada
Considerando a modificação dos parâmetros licitatórios para o Bloco de Aram, ao qual a Petrobras manifestou interesse em ser operadora obrigatória com participação mínima de 30%, abre-se novo prazo de até
trinta dias para manifestação da Empresa pela manutenção ou desistência do direito de preferência para
esse Bloco.

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro
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Fonte: TN Petróleo - 06/09/2019

Eventos

EPE prevê potencial de investimentos de R$ 17 bi em gasodutos
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estima um potencial de investimentos de cerca de R$ 17 bilhões
em novos gasodutos terrestres no Brasil, nos próximos anos, em meio ao cenário de abertura do mercado
brasileiro de gás natural e o crescimento da produção nacional.
Fonte: Abegás - 06/09/2019

Desenvolvimento offshore dará salto até 2021
Fonte: Petróleo Hoje - 06/09/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Petrobras limita investimentos em renováveis à área de pesquisa
Fonte: Valor Econômico - 07/09/2019

Sul trava batalha do carvão para criar novo polo de gás
Fonte: Folha de São Paulo - 07/09/2019

Fusões e aquisições caem no semestre
Fonte: Petróleo Hoje - 06/09/2019

Imetame faz descoberta no Recôncavo
Fonte: Petróleo Hoje - 06/09/2019

30 de setembro | ABIMAQ - São Paulo

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

16/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

07/08/2019 a 23/09/2013

08/10/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução que estabelece os parâmetros referentes à
instrução e ao julgamento dos processos administrativos sancionadores no âmbito da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis.

07/08/2019 a 23/09/2019
ANP

17/2019

01/11/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta da Resolução que instituirá a Gestão de Segurança
Operacional de Terminais para Movimentação e Armazenamento de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis nos termos do Regulamento Técnico de Terminais para Movimentação e Armazenamento de
Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis – RTT.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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