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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/06)| 1,94%

Medidas do CNPE para o gás natural têm poder de atrair R$ 240 bilhões em investimentos

Petrobras ON (25/06)| 3,03%
Petrobras PN (25/06)| 2,62%

A Firjan considera positivas as medidas aprovadas, em 25/6, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para abertura do mercado de gás natural no Brasil. As proposições deverão trazer benefícios
para o desenvolvimento econômico do país a partir da promoção da concorrência nessa indústria. As medidas, focadas no acesso de agentes às infraestruturas essenciais (escoamento, importação, tratamento e
transporte), criação dos mercados livres estaduais e solução para questões tributárias, têm como objetivo estabelecer uma estrutura de mercado de fato competitiva.

Câmbio (25/06)|
R$/US$| 3,8303
R$/€| 4,3616
Petróleo|
WTI US$/Barril (25/06)| 57,83

Fonte: Firjan - 25/06/2019

Brent US$/Barril (25/06)| 65,05
Gás Natural (25/06)|

Petrobras informa sobre desinvestimento dos Polos Enchova e Pampo

Henry Hub US$/MMBtu|

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 13 de junho de 2019, informa que realizará
uma nova rodada de ofertas finais para venda dos Polos Enchova e Pampo, conjunto de campos em produção localizados na Bacia de Campos.

2,31

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: Agência Petrobras - 26/06/2019

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial

Início de fase não vinculante para venda da Breitener Energética S.A.

 Instalações Subaquáticas

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 11/06/2019, informa o início da fase não vinculante referente à venda da totalidade de sua participação de 93,7% na empresa Breitener Energética
S.A., localizada no estado do Amazonas.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 26/06/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

“Eu sou bom de briga no tribunal”, afirma Witzel sobre judicialização do mercado
livre

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, reforçou o compromisso do estado com o plano de abertura do mercado de gás natural promovido pelo governo federal e minimizou o risco dejudicialização das
medidas. “Eu sou bom de briga no tribunal. Se tiver judicialização, a gente briga no tribunal”, afirmou.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: epbr - 26/06/2019

Eventos

Câmara não vota PL de campos maduros
A Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara não votou nesta terça-feira, 25, o PL 4663/2016, que
prevê que grandes empresas do setor de exploração de petróleo devem devolver campos maduros para
serem licitados. O texto de Beto Rosado (PP/PR) não foi votado devido à ausência do relator, Laércio Oliveira (PP/SE).
Fonte: epbr - 25/06/2019

Ministro defende que novas diretrizes para o gás são fruto de diálogo com os estados
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, frisou em audiência no Senado nesta terça (25) que
os diretrizes do Novo Mercado de Gás são fruto de um diálogo que envolveu 11 estados, governo, agências e empresas do setor. O ministro foi questionado quanto ao risco de quebra de condições econômicas
das distribuidoras estaduais.
Fonte: epbr - 25/06/2019

STF decidirá em agosto sobre validade de decreto que permite venda de Campos
Maduros
O processo de desinvestimentos da Petrobrás terá um novo capítulo dentro do Supremo Tribunal Federal
(STF). A Corte marcou para o dia 7 de agosto o julgamento sobre a validade de um decreto que define as
regras de governança para venda de campos da estatal.
Fonte: PetroNotícias - 25/06/2019

Ibama concede licença para Shell perfurar poços exploratórios em Sul de Gato do
Mato
A semana começa com novidades para o setor de perfuração. O Ibama deu o sinal verde para que a Shell
perfure dois novos poços exploratórios, com previsão da realização de um teste de formação, no Bloco
Sul de Gato do Mato, na bacia de Santos. A área está localizada a uma distância de 220 km da costa do
Rio de Janeiro, em lâmina d’água entre 2.035 e 2.070 metros.
Fonte: PetroNotícias - 25/06/2019

Sai resultado dos FPSOs de Marlim
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/06/2019

TechnipFMC assina acordo de leniência
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/06/2019

UMS Olympia ruma para a Bacia de Campos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/06/2019

Polo Rio Ventura entra em fase não vinculante
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/06/2019

Câmara debate cessão de campos marginais
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/06/2019

Embargo contra o fim do Inquérito do Refino
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/06/2019

Queda no custo do gás natural pode destravar projetos de R$ 140 bi no Rio
Fonte: O Globo - 26/06/2019

Lava Jato fecha acordo de R$ 819 mi com Technip e Flexibras
Fonte: O Globo - 25/06/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

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