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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (10/07)| 1,23%

Petrobras conclui avaliação de descobertas no Parque dos Doces

Petrobras ON (10/07)| 0,36%

A Petrobras concluiu os planos de avaliação das descobertas (PAD) de Quindim e Brigadeiro, prospectos
em águas profundas da Bacia do Espírito Santo, no polo chamado de Parque dos Doces. São descobertas
no pós-sal, feitas em 2011, no bloco ES-M-525, da 6ª rodada da ANP.

Petrobras PN (10/07)| 1,52%
Câmbio (10/07)|

Fonte: epbr - 10/07/2019

R$/US$| 3,7697
R$/€| 4,2454

Governo e empresários culpam concentração da Petrobras por preços do GLP

Petróleo|
WTI US$/Barril (10/07)| 60,43

Representantes da ANP, Ministério da Economia e do Sindigás atribuem ao monopólio da Petrobras os altos preços do GLP no mercado brasileiro. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realizou
audiência para discutir o assunto nesta quarta (10).

Brent US$/Barril (10/07)| 67,01
Gás Natural (10/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 10/07/2019

2,44

Cursos Firjan SENAI

Superávit do Rio continua crescendo e chega a US$ 5,1 bilhões, com destaque para
Nafta

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

O Rio de Janeiro exportou US$ 12,2 bilhões e importou US$ 7,1 bilhões de janeiro a maio de 2019, registrando saldo comercial positivo de US$ 5,1 bilhões. Até abril, o saldo havia sido de US$ 3,3 bilhões. O superávit foi ocasionado pelo aumento de 23% nas exportações e redução de 2% nas importações, em comparação com o mesmo período de 2018.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Fonte: TN Petróleo - 10/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Crivella quer tirar das ruas do Rio veículos movidos a combustíveis fósseis até 2030

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Ao assinar a Declaração de Ruas Livres de Combustíveis Fósseis da C40 , a cidade do Rio de Janeiro se
compromete a adquirir apenas ônibus de zero emissões nos contratos e concessões assinados a partir de
1º de janeiro de 2025; e a garantir que uma importante área da cidade seja transformada em uma zona
de zero emissões até 2030.

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 10/07/2019

Eventos

Petrobras divulga início de fase não vinculante para venda da Compañia MEGA S.A.
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 06/05/2019, informa o início da fase não vinculante referente à venda integral de sua participação de 34% na Compañia MEGA S.A. (“MEGA”), na Argentina, através de sua subsidiária integral Petrobras International Braspetro B.V. (“PIB BV”).
Fonte: Agência Petrobras - 11/07/2019

YPFB quer comprar participação da Petrobras no Gasbol
Fonte: Brasil Energia - 10/07/2019

Corrida por Uirapuru

24 e 25 de Julho | 14-17 h

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 10/07/2019

Subsea 7 leva PLSV de Lapa
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 10/07/2019

Paraná proíbe fracking indefinidamente
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 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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