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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (08/07)| 0,42%

Petrobras e Cade assinam termo de compromisso para o mercado de gás natural

Petrobras ON (08/07)| 1,93%

A Petrobras assinou, nesta segunda-feira (8/7), Termo de Compromisso de Cessação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que consolida os entendimentos entre as partes sobre a promoção de concorrência no setor de gás natural no Brasil, incluindo a venda de participações acionárias em
empresas que atuam nesse setor.

Petrobras PN (08/07)| 0,91%
Câmbio (08/07)|
R$/US$| 3,8065

Fonte: Agência Petrobras - 08/07/2019

R$/€| 4,2667
Petróleo|

Estratégia para venda das distribuidoras de gás da Petrobras sai em 30 dias

WTI US$/Barril (08/07)| 57,66
Brent US$/Barril (08/07)| 64,11

A Petrobras deve divulgar em um mês a estratégia para a venda de participações nas distribuidoras de
gás natural no país. A informação é do presidente da estatal, Roberto Castello Branco, ao sair da assinatura do Termo de Compromisso de Cessação fechado nesta segunda-feira, 8, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Gás Natural (08/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,40

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 08/07/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Acordo de Cooperação Técnica entre ANP e ANTAQ é celebrado no Ministério de Minas e Energia

 Técnico em Petróleo e Gás
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

O Ministro Bento Albuquerque participou hoje, 8, da celebração do Acordo de Cooperação Técnica para
intercâmbio de informações, experiências e conhecimento entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ).

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: MME - 08/07/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

Presidente do Cade rejeita revisão do acordo com a Petrobras para o mercado de
combustíveis

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

O presidente do Cade, Alexandre Barreto, negou os embargos feito pela Abicom ao termo de compromisso de cessação (TCC) assinado com a Petrobras para o refino – o acordo que prevê a venda das refinarias.
Em despacho publicado nesta segunda (8), Barreto rejeitou os argumentos, mas a decisão ainda precisa
passar pelo plenário do conselho.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 08/07/2019

Bento Albuquerque confirma investimentos de R$ 2 trilhões em geração, transmissão de energia e Óleo & Gás
Bento Albuquerque anunciou o investimento de R$ 1,4 trilhão em petróleo e gás até 2027, outros R$ 550
bilhões no setor de geração e transmissão de energia elétrica e mais R$ 80 bilhões no setor mineral.
Fonte: Petronotícias - 08/07/2019

Energia barata elevaria PIB industrial em 10,6%
Fonte: Valor Econômico - 09/07/2019

24 e 25 de Julho | 14-17 h

Empresas veem uma transição lenta para competição após acordo do gás
Fonte: Folha de São Paulo - 08/07/2019

Pool assegura seis sondas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/07/2019

Novas regras devem abrir caminho para o rig-to-reef
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/07/2019

Empresas chinesas e LR desenvolvem o primeiro navio de GNL de 220 mil m3
Fonte: Portos e Navios - 08/07/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

Período da Consulta

Data da Audiência

01/07/2019 a 12/07/2019

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.

03/07/2019 a 19/08/2019
ANP

14/2019

03/09/2019

Obter subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão da Resolução ANP nº 40, de 25 de outubro de
2013 que estabelece as especificações e regras de controle da qualidade das gasolinas de uso automotivo
comercializadas em todo o território nacional.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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