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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (03/07)| 1,43%

Marco regulatório para campos marginais tem votação adiada

Petrobras ON (03/07)| 1,02%

A Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara adiou nesta quarta-feira, 3, a votação do PL
4663/2016. A versão do texto em votação, um substitutivo de Laércio Oliveira (PP/SE), cria um marco
regulatório para campos maduros no país, com redução de royalties, financiamento de bancos públicos e
outras medidas.

Petrobras PN (03/07)| 1,16%
Câmbio (03/07)|
R$/US$| 3,8475

Fonte: epbr - 03/07/2019

R$/€| 4,3388
Petróleo|

Início de fase não vinculante para venda de campos terrestres do Polo Recôncavo

WTI US$/Barril (03/07)| 57,34
Brent US$/Barril (03/07)| 63,82

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 14 concessões de exploração e produção terrestres, localizadas no estado da Bahia, denominadas conjuntamente de Polo Recôncavo.

Gás Natural (03/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 03/07/2019

2,29

Cursos Firjan SENAI

Abegás pede ao Cade que faça Petrobras admitir práticas anticompetitivas no mercado de gás

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Instalações Subaquáticas

A associação que representa as distribuidoras de gás no Brasil pediu ao órgão antitruste Cade que a Petrobras seja obrigada a pagar multa e admitir que adotou práticas discriminatórias e não-isonômicas em
suas atividades de comercialização e transporte de gás nos últimos cinco anos.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Fonte: Abegás - 04/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Altineu Côrtes retira PL do Conteúdo Local de pauta

 Aperfeiçoamento de Mergulho

O deputado Altineu Côrtes (PL/RJ) pediu nesta quarta-feira,3, a retirada de pauta do projeto de lei (PL
7401/2017) que estabelece a política de conteúdo local para atividades de exploração e produção de petróleo, gás natural. A matéria está tramitando na Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara dos Deputados.

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

Fonte: epbr - 03/07/2019

Eventos

Abreu e Lima comercializa 1ª carga de combustível naval com baixo teor de enxofre
A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, em Ipojuca, Pernambuco, iniciou a comercialização de
Bunker 2020 - óleo combustível utilizado em motores de navios, com baixo teor de enxofre. A primeira
venda foi realizada na última semana, com cerca de 16 mil m³ do produto, destinados à exportação.
(Em breve)

Fonte: Agência Petrobras - 03/07/2019

Petrobras pode captar R$ 9,3 bi com oferta da BR
Fonte: Valor Econômico - 04/07/2019

Refino mais rentável
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/07/2019

Petrobras contrata serviços geofísicos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 03/07/2019

Cade aprova compra da Cepsa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 04/07/2019

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.

01/07/2019 a 12/07/2019
ANP

16/07/2019

15/2019
Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração do limite mínimo para característica
estabilidade à oxidação no biodiesel prevista na Resolução ANP nº 45, de 25 de agosto de 2014.

03/07/2019 a 19/08/2019
ANP

14/2019

03/09/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão da Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de
2013 que estabelece as especificações e regras de controle da qualidade das gasolinas de uso automotivo
comercializadas em todo o território nacional.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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