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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (09/07)| 0,42%

Números do petróleo, por Thiago Valejo Rodrigues

Petrobras ON (09/07)| 1,93%

Acesso remoto, interatividade, robotização. A lista de expressões que passaram a integrar o dia a dia da
indústria parece não ter fim. Pensar em como será o futuro é um exercício desafiador, pois a cada momento surge uma novidade. Ao olhar para um mercado específico, como o de petróleo e gás natural, destaca-se uma demanda crescente por capacidade de processamento de dados na, já eterna máxima,
“transformação digital”.

Petrobras PN (09/07)| 0,91%
Câmbio (09/07)|
R$/US$| 3,7858
R$/€| 4,2443

Fonte: TN Petróleo - 08/07/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (09/07)| 57,83

Não pode haver monopólio privado no gás, diz Décio Oddone

Brent US$/Barril (09/07)| 64,16
Gás Natural (09/07)|

Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o diretor-geral da ANP,
Décio Oddone, afirmou que a abertura do mercado de gás tocada pelo governo não pode produzir monopólios privados no transporte de gás. Oddone defendeu a mudança no sistema de utilização de gasodutos
como uma opção capaz de permitir a utilização da capacidade ociosa de transporte e a consequente redução nos preços do gás.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,43

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: epbr - 09/07/2019

 Técnico em Petróleo e Gás
 Instalações Subaquáticas

Produção da PetroRio cresce 36% no segundo trimestre

 Suporte à Vida - Mergulhadores

A PetroRio registrou um crescimento de 36% na sua produção total de óleo e gás no segundo trimestre
deste ano. O volume extraído passou de 14.953 barris/dia de óleo equivalente de janeiro a março para
20.272 barris/dia de abril a junho, segundo dados operacionais da companhia divulgados nesta segundafeira (8). Esse total corresponde à produção dos campos de Frade, Polvo e Manati.

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Fonte: TN Petróleo - 09/07/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

Petrobras informa sobre o resultado parcial da oferta de recompra de títulos

 Básico de Mergulho

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 01/07/2019, informa sobre o resultado da
Oferta de Recompra Any-and-all de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global
Finance B.V. (PGF), que expirou às 17:00h, horário de Nova York, em 08/07/2019 (“Data de Expiração
Any-and-all”).

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 09/07/2019

Constellation fecha contrato de navio-sonda com a Petrobras
A Constellation anunciou nesta semana que conquistou um novo e importante contrato com a Petrobrás.
A empresa irá disponibilizar o navio-sonda Laguna Star para atuar na perfuração do pré-sal da Bacia de
Santos. A embarcação foi projetada para operar em águas com profundidades de até 3.048 metros, com
uma capacidade de profundidade de perfuração de até 12,1 mil metros.
Fonte: PetroNotícias - 09/07/2019

TAG só investirá em expansão se houver demanda

24 e 25 de Julho | 14-17 h

Ao mesmo tempo em que se adapta ao cargo de presidente da TAG, que assumiu há menos de um mês,
Gustavo Labanca tem encarado vários desafios simultâneos. Entre eles, fazer da transportadora uma peça relevante no mercado de gás, bem como dar uma personalidade própria à empresa, criada quando a
francesa Engie e o fundo de investimento canadense CDPQ adquiriram a TAG da Petrobras.
Fonte: Abegás - 10/07/2019

Etrec e Benthic passam a integrar parque tecnológico da UFRJ para dar apoio ao setor de Óleo & Gás
Residente nos últimos cinco anos da Incubadora de Empresas da COPPE UFRJ, a Petrec chega ao Parque
para incrementar o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços na aquisição, processamento e interpretação conjunta de dados geofísicos e geológicos. Já a Benthic, líder global em investigações geotécnicas offshores e de consultoria em geociências, irá desenvolver testes e novas ferramentas para
atender às necessidades da indústria de geotecnia offshore no Brasil.
Fonte: PetroNotícias - 09/07/2019

Alto de Cabo Frio Oeste em outubro
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 09/07/2019

Campos maduros como prioridade absoluta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 09/07/2019

Wintershall tem nova diretora no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 09/07/2019

Petroleiras se preparam para elevar exportação com pré-sal
Fonte: Valor Econômico - 10/07/2019

Venda direta a postos pode ter baixa adesão, diz ANP
Fonte: Valor Econômico - 10/07/2019

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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