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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (01/07)| 0,37%

Petrobras espera concluir venda das refinarias até 2021

Petrobras ON (01/07)| 0,33%

A Petrobras pretende vender oito de suas 13 refinarias em até 24 meses, disse hoje (1°) o presidente da
petrolífera, Roberto Castello Branco. Já foram anunciados os processos de venda de quatro refinarias, e
as demais devem ter o detalhamento apresentado até o início de agosto.

Petrobras PN (01/07)| 0,55%
Câmbio (01/07)|

Fonte: epbr - 01/07/2019

R$/US$| 3,8193
R$/€| 4,3189

ANP divulga síntese semanal do comportamento dos preços dos combustíveis

Petróleo|
WTI US$/Barril (01/07)| 59,09

Está disponível a partir de hoje (1/7) no portal da ANP a “Síntese do Comportamento dos Preços dos
Combustíveis”, publicação semanal que traz informações sobre os preços de revenda e distribuição da
gasolina C comum, do etanol hidratado, do óleo diesel S500 comum e do GLP P-13.

Brent US$/Barril (01/07)| 65,06

Gás Natural (01/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ANP - 01/07/2019

2,27

Cursos Firjan SENAI

Petrobras vai sair do transporte e distribuição de gás natural, diz presidente

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Em palestra em evento promovido pelo Lide Rio de Janeiro, o executivo disse que pretende sair das distribuidoras de gás natural das quais participa, cerca de 20, e devolver a concessão de distribuição de gás
no Uruguai. Além disso, não quer mais participar do segmento de transporte de gás.

 Técnico em Petróleo e Gás
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: Abegás - 02/07/2019

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Presidente da Comissão de Energia da Câmara defende reforma tributária para melhorar negócios no setor de Óleo & Gás

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

O Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, o deputado Christino Áureo, também foi indicado para integrar a Comissão Especial que discutirá a Reforma Tributária, e uma das pautas que levará
para discussão será a desoneração do setor.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

 Básico de Mergulho

Fonte: Petronotícias - 01/07/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Halliburton fecha contrato de US$ 600 milhões com estatal do petróleo do Kuwait

Eventos

A Halliburton anunciou a assinatura de um contrato com a estatal Kuwait Oil com o objetivo de explorar
petróleo na costa do país do Oriente Médio. A expectativa é que o desenvolvimento da área marítima
acrescentará cerca de 100.000 barris à capacidade de produção diária do Kuwait. O acordo tem o valor
de aproximadamente US$ 600 milhões.
Fonte: Petronotícias - 01/07/2019

(Em breve)

Produção do pré-sal bate recorde
Fonte: O Globo - 01/07/2019

Shell começa a perfurar em Sul de Gato do Mato
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/07/2019

Após três cortes, Petrobras aumenta preço do diesel em 3,9%
Fonte: Folha de São Paulo - 01/07/2019

Vendas de etanol no mercado doméstico batem novo recorde
Fonte: Valor Econômico - 02/07/2019

Mais uma UMS para Peregrino
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/07/2019
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Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato da Rodada de Licitações do
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