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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (21/06)| 1,70%

Conselheiro-presidente fala do limite de investimentos determinado pela Agenersa à
Ceg e Ceg Rio na CPI do Gás da Alerj

Petrobras ON (21/06)| 3,08%
Petrobras PN (21/06)| 2,76%

Prudência para não onerar o bolso dos consumidores de gás encanado. Este foi o principal motivo alegado pelo conselheiro-presidente José Bismarck Vianna de Souza para que a Agenersa limitasse investimentos no Estado do Rio propostos pelas concessionárias Ceg e Ceg Rio, empresas do grupo Naturgy. A afirmação foi concedida a deputados durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) que investiga o serviço de distribuição de gás no estado.

Câmbio (21/06)|
R$/US$| 3,8249
R$/€| 4,3343
Petróleo|

Fonte: Agenersa - 19/06/2019

WTI US$/Barril (21/06)| 57,43
Brent US$/Barril (21/06)| 65,20

CNPE pode aprovar nesta segunda-feira diretrizes para abertura do mercado do gás
no Brasil

Gás Natural (21/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

O comitê criado pelo governo para propor medidas de estímulo à concorrência no mercado de gás natural
no país encaminhou nota técnica ao Conselho Nacional de Política Energética com as conclusões do trabalho iniciado na primeira quinzena de abril desse ano. O CNPE fará amanhã ( 24) uma reunião para analisar e aprovar as diretrizes para a abertura do mercado. Entre elas estão a garantia do livre acesso à
malha de gasodutos existente, maior oferta do produto e redução do preço da molécula.

2,19

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial

Fonte: PetroNotícias - 23/07/2019

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural

 Corte e Soldagem Subaquática

O Ministério de Minas e Energia publicou a edição nº 145/março de 2019, do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria do Gás Natural. A publicação apresenta o balanço do gás natural no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile e no Uruguai, além de dados nacionais – reservas, produção, destinação do
gás, importações e oferta interna, consumo, preços, competitividade e infraestrutura de transporte -,
entre outras informações.

 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

Fonte: Abegás - 21/06/2019

 Básico de Mergulho

Petróleo encerra semana com fortes ganhos em meio a tensão EUA e Irã

As datas de início estão sujeitas a alteração

Os preços futuros do petróleo encerraram a sessão em alta, com a referência americana registrando a
maior valorização semanal no ano. Os contratos ganharam força com as tensões protagonizadas no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, com investidores temendo que um conflito armado em uma principais regiões produtoras de petróleo do mundo afete a oferta global da commodity.

Eventos

Fonte: Abegás - 24/06/2019

Hidratado e anidro caem 0,43% e 1,10%, respectivamente, na semana
No período de 17 a 21 de junho, o etanol hidratado se desvalorizou, pelos índices do Cepea/Esalq, da
USP, em São Paulo. Na última semana, o litro do biocombustível foi cotado em R$ 1,6105, queda de
0,43% quando comparado aos preços praticados na semana anterior (10 a 14 de junho), quando foi cotado a R$ 1,6175/litro.
Fonte: TN Petróleo - 24/06/2019

Novo poço de Atlanta começa a produzir
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/06/2019

Políticas de preços da Petrobras em debate
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/06/2019

“Construção naval precisa ser uma política de Estado”
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 24/06/2019

Estreia do subsea to shore
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/06/2019

Câmara agenda debates sobre licenciamento
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/06/2019

Distribuidoras acompanham abertura do mercado de refino
Fonte: Valor Econômico - 24/06/2019
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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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