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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (24/06)| 0,05%

CNPE promove livre concorrência no mercado de gás natural no país
Petrobras ON (24/06)| 0,41%

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) apresentou hoje, 24, as diretrizes para a liberalização
do mercado de gás natural e as novas metas anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis. As medidas serão encaminhadas para aprovação da
Presidência da República.

Petrobras PN (24/06)| 0,11%
Câmbio (24/06)|
R$/US$| 3,8234

Fonte: MME - 24/06/2019

R$/€| 4,3564
Petróleo|

Governo quer aditivos nos contratos das distribuidoras com estados para incluir
mercado livre de gás

WTI US$/Barril (24/06)| 57,90
Brent US$/Barril (24/06)| 64,86
Gás Natural (24/06)|

O governo federal vai incentivar a assinatura de aditivos entre os estados e as distribuidoras de gás natural sob regime de concessão para contemplar o mercado livre de gás e a inclusão das figuras dos consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. Além disso, entende que os estados que ainda têm
distribuidoras estatais devem privatizar as suas empresas.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,30

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 25/06/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

Abegás vê com preocupação proposta do CNPE para abertura do mercado

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

“Embora concordemos com boa parte das premissas listadas pelo CNPE, entendemos que, conforme prevê a Constituição, a regulação do serviço de distribuição de gás canalizado é de competência da agência
reguladora de cada Estado. Entendemos, ainda, que os Estados devem ter plena autonomia para definir o
modelo mais compatível com seus interesses”, explicou a Abegás.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Fonte: Abegás - 25/06/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Cade indica aval para entrada da Petronas em Espadarte e Tartaruga Verde

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A área técnica do Conselho Administrativo de Defesa Economica (Cade) recomendou a aprovação, sem
restrições, da entrada da Petronas nos projetos de Espadarte e Tartaruga Verde, operados pela Petrobras
na Bacia de Campos.

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 25/06/2019

Eventos

Total inicia campanha de perfuração no campo de Lapa, no pré-sal de Santos
A Total E&P deu início a campanha de perfuração de poços de injeção e produção no campo de Lapa, pré
-sal da Bacia de Santos. Estão previstos de quatro a seis novos poços, que serão interligados ao FPSO Cidade de Caraguatatuba.
Fonte: epbr - 24/06/2019

Brasil pode retomar projetos produção de gás não convencional, diz ANP
O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, afirmou que a resolução aprovada nesta segunda-feira (24) pelo
CNPE, de abrir mais o setor de gás, pode representar um marco para a retomada dos projetos de produção de gás não convencional (“shale gas”), que utiliza o processo de fraturamento hidráulico.
Fonte: Abegás - 25/06/2019

Petrobras divulga início de fase não vinculante para venda de campos terrestres do
Polo Rio Ventura
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 03/06/2019, informa o início da fase não vinculante referente à venda da totalidade de suas participações em oito concessões de exploração e produção terrestres, localizadas no estado da Bahia, denominadas conjuntamente de Polo Rio Ventura.
Fonte: Agência Petrobras - 25/06/2019

Transpetro firma com TAG contrato de apoio a transporte de gás de R$ 5,46 bi
Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, firmou contrato com a TAG no valor de R$ 5,46 bilhões
para prestar serviço de apoio técnico ao transporte de gás. O contrato tem validade de dez anos, mas
pode ser suspenso antecipadamente, em 36 meses.
Fonte: Abegás - 25/06/2019

União promete pagar até R$ 6 bi por ano a Estados que abrirem mercado de gás
Fonte: Estadão - 25/06/2019

Reviravolta no Parque das Baleias
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/06/2019

Acionistas da TGS e da Spectrum aprovam fusão
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/06/2019

Petrobras perfura novo poço em Sergipe-Alagoas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/06/2019
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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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