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Indicadores

Notícias em Destaque

Ibovespa (17/06)| 0,43%

Rio dá primeiro passo para mercado livre do gás natural com apoio do IBP e Firjan
que buscam competitividade no setor

Petrobras ON (17/06)| 0,13%
Petrobras PN (17/06)| 0,18%

Amanhã (18), o Rio de Janeiro dará o primeiro passo para a criação do mercado livre de gás natural no
estado, inspirado no modelo europeu. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio de Janeiro (Agenersa) se reúne, a partir das 13h, para promover modificações na legislação estadual de distribuição do gás, que será a mais moderna do Brasil.

Câmbio (17/06)|
R$/US$| 3,8895
R$/€| 4,3699
Petróleo|

Fonte: Petronotícias - 17/06/2019

WTI US$/Barril (17/06)| 51,93
Brent US$/Barril (17/06)| 60,94

Ministro assina portaria que autoriza utilização de debêntures incentivadas pelo setor de petróleo, gás e biocombustível

Gás Natural (17/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou hoje, 17, a portaria que regulamenta o processo de enquadramento de projetos prioritários no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis para emissão de debêntures incentivadas. A portaria contribuirá para destravar investimentos nessas três
áreas.

2,39

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: MME - 17/06/2019

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial

Brasil precisará de quatro novas refinarias

 Instalações Subaquáticas

O Brasil terá demanda para a construção de quatro novas refinarias até 2040. A estimativa, apresentada
por Marcelo Cavalcanti, superintendente adjunto da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), é que o país
precisará saltar sua capacidade de refino dos atuais 2,34 milhões de barris por dia para 3,27 milhões barris por dia em duas décadas.

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: epbr - 17/06/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Gas-to-power pode ancorar produção de gás

 Técnico em Petroquímica

Os projetos de gas-to-power podem ser uma nova âncora para o desenvolvimento da produção de projetos de gás natural no país, estima Thiago Teixeira, o superintendente adjunto de Petróleo da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE).

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 17/06/2019

Eventos

Equinor quer colocar gás no mercado nacional
O desenvolvimento dos projetos de exploração e produção de gás natural da Equinor no Brasil devem privilegiar o abastecimento do mercado interno de energia. A avaliação é do gerente de Estratégia e Novos
Negócios da empresa no país, Thiago Penna.
Fonte: epbr - 17/06/2019

1ª Rodada de Licitações completa 20 anos
No último final de semana, completaram-se 20 anos da 1ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 1999. No leilão, foram concedidas 12 das 36 áreas oferecidas, sendo arrecadados R$ 487 milhões em bônus de assinatura.
Fonte: ANP - 17/06/2019

Em consórcio, grupo tenta de novo comprar Liquigás
Fonte: Valor Econômico - 17/06/2019

Furto de combustíveis alimenta ganhos de refinarias clandestinas
Fonte: Valor Econômico - 18/06/2019

Reserva de ações da Petrobras vai até o dia 24
Fonte: Valor Econômico - 17/06/2019

Eduardo Chamusca: De volta aos negócios
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 17/06/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

13/06/2019

03/07/2019

13/2019
Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato da Rodada de Licitações do
Excedente da Cessão Onerosa.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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