07 de junho de 2019 | Ano VI | Nº 106

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (06/06)| 1,26%

Petrobras informa decisão favorável do STF

Petrobras ON (06/06)| 1,57%

A Petrobras informa que hoje o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reverteu decisão cautelar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADI 5624, na parte em que condicionava as operações de
venda de controle acionário de subsidiárias e controladas de empresas estatais à prévia autorização legislativa e à licitação.

Petrobras PN (06/06)| 1,62%
Câmbio (06/06)|
R$/US$| 3,8726

Fonte: Agência Petrobras - 06/06/2019

R$/€| 4,3745
Petróleo|

ANP publica orientações a empresas sobre conteúdo local

WTI US$/Barril (06/06)| 52,59
Brent US$/Barril (06/06)| 61,67

A ANP publicou ontem (6/6) o Informe Técnico SCL nº 003/2019, com esclarecimentos sobre como reportar
o Relatório de Conteúdo Local (RCL) para contratos a partir da 14ª Rodada de Concessão e da 3ª Rodada
de Partilha da Produção, bem como para contratos que aderiram ao termo aditivo previsto na Resolução
ANP nº 726/2018.

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

2,32

Cursos Firjan SENAI

Fonte: ANP - 07/06/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Senado terá duas PECs da cessão onerosa

 Técnico em Petróleo e Gás

Semana que vem, a articulação do governo no Senado tem o desafio de aprovar a PEC do Orçamento Impositivo, que abre caminho para o leilão dos excedentes da cessão onerosa em outubro.

 Pintura Industrial

Fonte: epbr - 06/06/2019

 Suporte à Vida - Mergulhadores

 Instalações Subaquáticas

 Corte e Soldagem Subaquática

Dados da indústria indicam retomada do setor de óleo e gás

 Inspeção Subaquática

A perspectiva de investimentos na exploração de novas reservas, leiloadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nos últimos três anos, somada a estratégia de revitalização dos
campos maduros, indicam a retomada das operações do setor de óleo e gás em Macaé.

 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: TN Petróleo - 06/06/2019

 Técnico em Petroquímica

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

 Básico de Mergulho

Aprovada resolução sobre o Novo Programa de Monitoramento da Qualidade

As datas de início estão sujeitas a alteração

A diretoria da ANP aprovou ontem (5/6) resolução que regulamenta o Novo Programa de Monitoramento
da Qualidade dos Combustíveis (PMQC). As novas regras estabelecem que a Agência realizará as licitações
para definição dos laboratórios aptos a participarem do Programa, e eles serão contratados pelos agentes
econômicos.

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do
estado do Rio de Janeiro

Fonte: ANP - 06/06/2019
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Brasil vai liderar aumento da produção na América do Sul

Eventos

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

Avanço dos royalties até 2023 deve se concentrar no Rio
Fonte: Valor Econômica - 07/06/2019

Caminho livre para venda da TAG
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

Produção da Dommo sobe 3,1%
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

O&G do Brasil no radar das IOCs
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 06/06/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

RF

Número

11/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

04/06/2019 a 10/06/2019

-

Instrução Normativa que dispõe sobre o regime especial de industrialização de bens destinados à exploração, ao
desenvolvimento e à produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos (RepetroIndustrialização).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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