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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (02/07)| 0,72%

Firjan considera o Acordo Comercial entre Mercosul e União Europeia um marco para o comércio internacional

Petrobras ON (02/07)| 1,50%
Petrobras PN (02/07)| 1,61%

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro considera a assinatura do Acordo Comercial entre
o Mercosul e a União Europeia, em 28/6, em Bruxelas, um importante marco para o comércio internacional, ao criar uma das maiores áreas globais de livre comércio. Os dois blocos econômicos têm PIB que soma cerca de US$ 20 trilhões - 25% do PIB mundial - e que representa um mercado de aproximadamente
780 milhões de consumidores. O texto é o mais amplo e o de maior complexidade já negociado pelo Mercosul, confirmando o interesse de seus integrantes em avançar no processo de abertura comercial.

Câmbio (02/07)|
R$/US$| 3,8564
R$/€| 4,3571
Petróleo|
WTI US$/Barril (02/07)| 56,25

Fonte: Firjan - 02/07/2019

Brent US$/Barril (02/07)| 62,40
Gás Natural (02/07)|

Brasil Offshore encerra sua 10ª edição superando as expectativas de negócios

Henry Hub US$/MMBtu|

A décima edição da Brasil Offshore chega ao fim e deixa como legado para a indústria o sentimento de
transformação. Transformação porque durante os quatro dias de feira, as 600 marcas expositoras e os
mais de 50 mil visitantes puderam presenciar conteúdos altamente técnicos e qualificados com os nomes
mais renomados do setor. O ambiente de negócios proporcionou que os profissionais entrassem em contato com novas tecnologias, produtos e serviços para otimizar os investimentos.

2,24

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Instalações Subaquáticas

Fonte: TN Petróleo - 02/07/2019

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

Pré-sal alcança novos índices históricos em Maio e já representa 60,7% da produção
nacional

 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

O pré-sal consolida cada vez mais seu protagonismo na produção nacional de óleo e gás. A camada registrou novos recordes no mês de maio, de acordo com novo relatório da Agência Nacional do Petróleo
(ANP). Durante o período, a produção oriunda dos 97 poços da área foi de 2,106 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boe/d), sendo 1,674 milhão de barris diários de petróleo e 68,7 milhões de
metros cúbicos de gás natural.

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: PetroNotícias - 02/07/2019

Eventos

Petrobras anuncia oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora
A Petrobras disponibilizou nesta quarta-feira (3/7) o aviso ao mercado e o prospecto preliminar da oferta
pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (BR) e
de titularidade da Petrobras.
Fonte: Agência Petrobras - 03/07/2019

(Em breve)

Produção de petróleo e gás bate recorde em maio
RIO – A produção nacional de petróleo no país em maio deste ano chegou a 2,731 milhões de barris por
dia e superou o recorde anterior, de dezembro de 2016 (2,73 milhões). O dado foi divulgado hoje (2) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O resultado é 4,9% a produção de
abril e em 4,7% a produção de maio do ano passado.
Fonte: epbr - 02/07/2019

Petrobras reformula unidade de comercialização em meio a aumento nas exportações
A Petrobras está reorganizando sua área de comercialização, disse a empresa à Reuters na segunda-feira,
à medida que procura aproveitar ao máximo um esperado aumento nas exportações de petróleo e gás.
Fonte: TN Petróleo - 02/07/2019

Senado discute acordo entre Cade e Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/07/2019

Karoon e Constellation negociam sonda
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/07/2019

Subsea de Gato do Mato em andamento
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/07/2019

Exportadores estendem ajuste voluntário
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/07/2019

Campo de Búzios encosta em Sapinhoá
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 02/07/2019

Petrobras volta a praticar prêmio no preço do diesel
Fonte: Valor Econômico - 03/07/2019

Raízen avalia disputar refinarias da Petrobras
Fonte: Estadão - 03/07/2019

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.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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