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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (31/05)| 0,44%

Contribuições para o TAC de Conteúdo Local no E&P
Como forma de contribuir para o processo de Tomada Publica de Contribuições da ANP para o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) para os compromissos de conteúdo local nos contratos de exploração e
produção, a ONIP solicita que os agentes interessados respondam esta pesquisa para contribuirmos com a
elaboração do TAC.

Petrobras ON (31/05)| 2,15%
Petrobras PN (31/05)| 2,29%
Câmbio (31/05)|
R$/US$| 3,9407

Fonte: ONIP - 03/06/2019

R$/€| 4,3939
Petróleo|

Lançado edital voltado para o apoio à inserção de mestres e doutores nas empresas

WTI US$/Barril (31/05)| 53,50

A FAPERJ lança nesta quinta-feira, 23 de maio, um novo edital com ênfase nas áreas de tecnologia, inovação e empreendedorismo. O edital tem por objetivo apoiar a inserção de mestres e doutores em empresas, e, de acordo com o diretor de Tecnologia da FAPERJ, Mauricio Guedes, pretende reforçar a ideia de
que a atuação de pesquisadores no meio empresarial deve ser considerada também uma opção profissional
para mestres e doutores, como ocorre em todo o mundo.
Fonte: Faperj - 23/05/2019

Brent US$/Barril (31/05)| 61,99
Gás Natural (31/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,45

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

Petrobras divulga venda de campos terrestres na Bahia

 Pintura Industrial

A Petrobras iniciou a etapa de divulgação das oportunidades (teaser) referentes à cessão da totalidade de
suas participações em dois conjuntos de concessões terrestres, incluindo as instalações compartilhadas de
escoamento e tratamento de produção, denominados Polo Recôncavo e Polo Rio Ventura, ambos localizados na Bahia.

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

Fonte: Agência Petrobras - 03/06/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Automação na indústria de óleo e gás impulsiona competitividade
O gerente geral de Transformação Digital da Petrobras, Augusto Borella, participou nesta terça-feira,
28/5, do painel de abertura do Rio Automação 2019, quando defendeu a digitalização da indústria brasileira de óleo e gás como fator de competitividade frente a outros produtores mundiais. O evento foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP).

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

Fonte: Agência Petrobras - 31/05/2019

Eventos

Petróleo WTI fecha no menor nível desde 8 de março; Brent também recua
As duas referências de petróleo, a americana (WTI) e global (Brent), fecharam, na quinta-feira (30), com
perdas perto da marca de 4%, no menor nível em mais de dois meses, com a correção tendo se acentuado
significativamente após os dados oficiais sobre os estoques dos Estados Unidos na semana passada.
(Em breve)

Fonte: Abegás - 31/05/2019

Um novo impulso às atividades na Amazônia
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/06/2019

Campo de Azulão garante cliente
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/05/2019

Petrobras pode deixar distribuição de gás no Uruguai
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 31/05/2019

Tony Duncan, vice-presidente da Magma Global
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 01/06/2019
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Obter subsídios e informações adicionais para a redação final da Resolução que Regulamenta as regras que
estabelecem as definições, diretrizes e normas para a aplicação de recursos a que se referem às Cláusulas de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, presentes nos Contratos para Exploração Desenvolvimento e Produção de
Petróleo e Gás Natural, bem como as regras para comprovação das atividades de P,D&I e respectivas despesas
realizadas pelas Empresas Petrolíferas em cumprimento às referidas cláusulas contratuais.

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