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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (11/07)| 0,63%

Novas políticas para campos marginais em discussão na ANP e na Câmara

Petrobras ON (11/07)| 1,89%

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) deve apresentar duas novas resoluções no 1º semestre de 2020 voltadas para campos com acumulações marginais de petróleo e gás natural. Paralelamente, a Câmara dos
deputados discute um projeto de lei que pode criar um marco regulatório para esse tipo de ativo.

Petrobras PN (11/07)| 1,18%
Câmbio (11/07)|

Fonte: epbr - 11/07/2019

R$/US$| 3,7533
R$/€| 4,2266

Petrobras esclarece sobre desinvestimento dos polos Enchova e Pampo

Petróleo|
WTI US$/Barril (11/07)| 60,20

Em relação à nota publicada nesta quinta-feira (11/7) pelo colunista Ancelmo Gois, em O Globo, a Petrobras esclarece que não são corretas as informações relacionadas ao projeto de venda dos polos Pampo e
Enchova, especialmente quanto às razões que levaram a companhia a realizar nova rodada de propostas
e à ordem de classificação dos participantes nas fases anteriores do processo.

Brent US$/Barril (11/07)| 66,52
Gás Natural (11/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 11/07/2019
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Nuclep e Emgepron buscam parceria para formar cluster tecnológico naval

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

A diretoria da Nuclep recebeu nesta semana uma comitiva da Empresa Gerencial de Projetos Navais
(Emgepron) para discutir uma parceria na formação de um Cluster Tecnológico Naval de Defesa. O projeto pretende aproveitar vantagens oceânicas que o país oferece, além de agrupar indústrias, empresas e
instituições ligadas ao setor.

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

Fonte: Petronotícias - 11/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas

Bolívia fecha acordo para fornecer gás às instalações da russa Acron no Brasil

 Operação de Câmara Hiperbárica

A YPFB, empresa estatal de energia da Bolívia, selou um acordo para fornecer gás às unidades da gigante
russa de fertilizantes Acron no Brasil. A estatal boliviana acertou a venda de 2,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia para a empresa russa por um período de 20 anos, válido a partir de 2023.

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

Fonte: Abegás - 12/07/2019

Eventos

Petrobras avança venda de ativos no exterior
Fonte: Valor Econômico - 12/07/2019

Projeto prevê crédito de R$ 5,4 bi à Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/07/2019

Solução próxima para área ocupada pela Petrobras no Porto do Rio
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/07/2019

Mid e downstream mais seguros
24 e 25 de Julho | 10-18 h

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/07/2019

GT sobre licenciamento ambiental
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/07/2019

Trabalhos em Norte de Carcará avançam
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 11/07/2019

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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