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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (27/06)| 0,04%

Petrobras divulga teasers para venda de ativos em refino e logística no país
Petrobras ON (27/06)| 2,16%

A primeira fase, cuja etapa de divulgação de oportunidade se inicia hoje, inclui as refinarias RNEST em
Pernambuco, RLAM na Bahia, REPAR no Paraná, e REFAP no Rio Grande do Sul, assim como seus ativos
logísticos correspondentes.

Petrobras PN (27/06)| 1,59%
Câmbio (27/06)|
R$/US$| 3,8642

Fonte: Agência Petrobras - 28/06/2019

R$/€| 4,3948

Castello Branco confirma venda de empresas de transporte e distribuição

Petróleo|
WTI US$/Barril (27/06)| 59,43

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, confirmou que a empresa está alinhada com o governo e vai realizar novas vendas de empresas de transporte e distribuição. “Vamos abrir espaço”, afirmou, após participar de evento na B3, em São Paulo, nesta quinta (27).

Brent US$/Barril (27/06)| 66,55
Gás Natural (27/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 27/06/2019

2,32

Cursos Firjan SENAI

Witzel: "Precisamos investir na exploração dos campos maduros e gerar mais emprego"

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (foto), participou da abertura da 10ª edição da
Feira Brasil Offshore, na tarde de ontem (26), no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. Em
seu discurso ele falou sobre a importância de exploração e investimento na Bacia de Campos, especialmente nos campos maduros, no intuito de atrair novas empresas e gerar mais empregos.

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

Fonte: TN Petróleo - 27/06/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

ANP põe em consulta resolução que aprimora qualidade da gasolina

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A diretoria da ANP aprovou hoje (27/6) a realização de consulta pública, por 45 dias, de proposta de resolução que visa aprimorar a qualidade da gasolina automotiva brasileira. A resolução estabelece as especificações e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos, em substituição à Resolução ANP nº 40, de 2013.

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

Fonte: ANP - 27/06/2019

Eventos

FPSO P-68 mais perto de iniciar a operação
A Petrobras está liberada pela ANP para iniciar a operação da plataforma P-68, que vai produzir nos campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da Bacia de Santos. A empresa agora aguarda a emissão de licença
de operação, já solicitada ao Ibama, em 20 de março.
Fonte: epbr - 27/06/2019

Petrobras espera vender ao menos uma refinaria até o fim deste ano
Fonte: Valor Econômico - 28/06/2019

Pampo e Enchova em mais um rebid
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/06/2019

Mais gás para Cabiúnas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/06/2019

Projeto pode reduzir custo de poços em 10%
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/06/2019

Rosneft estende contrato de sondas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/06/2019

Wärtsilä e Sapura fecham contrato para PLSVs
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/06/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

13/06/2019 a 03/07/2019

05/07/2019

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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