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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (28/06)| 0,24%

Abertura do mercado de gás foi um dos principais temas discutidos durante a Brasil
Offshore 2019

Petrobras ON (28/06)| 0,43%
Petrobras PN (28/06)| 0,66%

Em todo o Brasil, a abertura do mercado gás natural tem o potencial de destravar e atrair novos investimentos na ordem de R$ 240 bilhões. Esse foi um dos principais temas discutidos durante a Brasil Offshore
2019. O encontro da indústria de petróleo e gás brasileira aconteceu em Macaé, base para operação da
Bacia de Campos, no Norte fluminense, entre os dias 25 e 28 de junho.

Câmbio (28/06)|
R$/US$| 3,8322
R$/€| 4,3587

Fonte: Firjan - 28/06/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (28/06)| 58,47

Perenco tem planos para revitalizar 50 poços na Bacia de Campos

Brent US$/Barril (28/06)| 64,74
Gás Natural (28/06)|

A Perenco enxerga possibilidade de estender em pelo menos 20 anos a produção dos campos de Carapeba, Pargo e Vermelho, em águas rasas da Bacia de Campos. A empresa entende que é viável a reativação
de pelo menos 50 poços nos campos, de acordo com o gerente de Operações, Guillaume Moulinier.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,31

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 29/06/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

Dinheiro do pré-sal para gasodutos divide deputados

 Instalações Subaquáticas

A destinação de recurso do Fundo Social para o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto) causou divergência entre os deputados. Na quarta (26), a Câmara
aprovou o projeto de lei 10985/18, destinando 20% da receita de venda do petróleo da União nos contratos partilha do pré-sal para o financiamento de gasodutos.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: epbr - 28/06/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

CGG liberada para sísmica no pré-sal da Bacia de Santos

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

A CGG recebeu do Ibama licença para realização de campanha sísmica para aquisição de 35.806 km2 de
dados sísmicos na Bacia de Santos. A licença, emitida na última semana, é válida até 31 de março de
2020. A previsão da empresa é que a campanha utilize a embarcação Geo Caribbean.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 01/07/2019

Eventos

ANP inicia o primeiro ciclo da Oferta Permanente
A ANP abriu o Primeiro Ciclo da Oferta Permanente com a aprovação, pela Comissão Especial de Licitações (CEL), em reunião realizada em 26/6, da garantia de oferta acompanhada da declaração de interesse em uma das áreas oferecidas, por uma das empresas já inscritas no processo. A sessão pública de
apresentação de ofertas do Primeiro Ciclo está prevista para o dia 10 de setembro. As informações estão
no sítio eletrônico das rodadas de licitações.

(Em breve)

Fonte: ANP - 28/06/2019

Sergipe já começa a discutir crescimento da indústria do petróleo local após descobertas de áreas para exploração
Depois do anúncio da confirmação descobertas de petróleo feitas no litoral de Sergipe, aumentaram os
interesses pela exploração da indústria do petróleo no Estado. Há muitas perspectivas locais. Tanto que
já está previsto para os dias 5 e 6 de julho a realização do “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da
Cadeia do Gás Natural em Sergipe,” com a confirmação da presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco.
Fonte: PetroNotícias - 28/06/2019

Petróleo encerra junho com fortes ganhos à espera de Opep, EUA e China
Diante de uma agenda importante para o futuro dos preços do petróleo no curto prazo, os contratos mais
líquidos das referências americana e global encerraram a sessão desta sexta-feira em queda moderada,
no patamar de 1,5%. Na variação mensal, no entanto, os preços tiveram forte alta, com o WTI acumulando ganhos superiores a 9%.
Fonte: Abegás - 01/07/2019

Refino fora do radar das grandes petroleiras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/06/2019

P-68 chega em Berbigão no fim de julho
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/06/2019

Enredos distintos no Espírito Santo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/06/2019

Petrobras inaugura tancagem na China
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/06/2019

A-4 em detalhes e histórico de fontes em leilões
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/06/2019

Serra lança novo projeto para mudar lei do pré-sal
Fonte: Valor Econômico - 01/07/2019
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Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato da Rodada de Licitações do
Excedente da Cessão Onerosa.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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