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Notícias em Destaque

Indicadores

Petrobras e Cade assinam termo de compromisso de cessação para o mercado de refino
A Petrobras assinou nesta terça-feira (11/6) termo de compromisso de cessação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que consolida os entendimentos entre as partes sobre a execução de
desinvestimento em ativos de refino no Brasil.

Ibovespa (11/06)| 1,53%
Petrobras ON (11/06)| 2,04%
Petrobras PN (11/06)| 1,91%
Câmbio (11/06)|
R$/US$| 3,8664
R$/€| 4,3760

Fonte: Agência Petrobras - 11/06/2019

Petróleo|

Cronograma da chamada pública para o Gasbol sofre alteração

WTI US$/Barril (11/06)| 53,27

A ANP informa que o cronograma da chamada pública para contratação da capacidade de transporte no
Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) foi alterado. A publicação do edital pela TBG, inicialmente prevista para
13 de junho, foi adiada para 30 de julho e, consequentemente, foram estendidas as datas das etapas seguintes.
Fonte: ANP - 11/06/2019

Brent US$/Barril (11/06)| 62,29
Gás Natural (11/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,40

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Castello Branco confirma planos para termelétrica e sociedade com CNPC no Comperj

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, confirmou que a companhia estuda construir uma termelétrica a gás no Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), durante audiência na
Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara, nesta terça (11).

 Instalações Subaquáticas

Fonte: epbr - 11/06/2019

 Inspeção Subaquática

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

 Inspeção por Partículas Magnéticas

Bolsonaro anuncia redução no preço da gasolina nas refinarias

 Operação de Câmara Hiperbárica

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira (11), em sua conta no Twitter, a redução no preço
do litro da gasolina nas refinarias. Segundo o presidente, o preço médio do combustível vendido às distribuidoras caiu de R$ 1,81 para R$ 1,75. De acordo com a Petrobras, a redução no preço médio foi de 3%.

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: TN Petróleo -12/06/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

EPE cadastra 52 usinas termoelétricas a gás para o leilão A-6 em setembro

Eventos

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) registrou 52 usinas termoelétricas a gás natural, somando 42.719
MW de potência, para o leilão de energia nova A-6 previsto para 26 de setembro. Os projetos inscritos para a concorrência estão distribuídos em 15 estados.
Fonte: epbr - 11/06/2019

Leilão de excedente reduzirá participação da Petrobras
Fonte: Valor Econômico - 12/06/2019

Avanço da agenda do governo anima mercado
Fonte: Valor Econômico - 12/06/2019

Mudança climática eleva consumo de energia, diz BP
Fonte: Valor Econômico - 12/06/2019

EUA puxa produção e consumo de óleo e gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/06/2019
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Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta de metodologia de análise de reajuste
e abusividade de preços dos terminais portuários autorizados e arrendados.
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