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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (12/07)| -1,18%

Petrobras informa a nomeação de Conselheiro de Administração

Petrobras ON (12/07)| 0,64%

A Petrobras informa que seu Conselho de Administração aprovou a nomeação do Sr. Walter Mendes de
Oliveira Filho para o cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. A eleição do Sr.
Walter Mendes será submetida à próxima Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras, já convocada para o dia 09 de agosto de 2019.

Petrobras PN (12/07)| 0,46%
Câmbio (12/07)|
R$/US$| 3,7452

Fonte: Agência Petrobras - 15/07/2019

R$/€| 4,2156
Petróleo|

Petrobras informa sobre proposta de desinvestimento do campo de Baúna

WTI US$/Barril (12/07)| 60,21
Brent US$/Barril (12/07)| 66,72

A Petrobras informa que, no âmbito do processo competitivo de desinvestimento da totalidade de sua
participação no campo de Baúna (área de concessão BM-S-40), localizado em águas rasas na Bacia de
Santos, a empresa Karoon Petróleo & Gás Ltda. apresentou a melhor proposta.

Gás Natural (12/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 15/07/2019

2,45

Cursos Firjan SENAI

BR, Raízen e Ipiranga serão investigadas pelo Cade por cartel nos leilões dos portos

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vai investigar a possível prática prejudicial à livre concorrência na formação do consórcio entre Raízen, BR Distribuidora e Ipiranga para participação
nos leilões dos portos. O superintendente-geral substituto do Cade, Kenys Menezes Machado, determinou
na última sexta-feira, 12, a abertura de inquérito administrativo por conta da ausência de concorrência
nos leilões..

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

Fonte: epbr - 14/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

Produção de shale gas na nova agenda do governo para a indústria onshore

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

O Ministério de Minas e Energia (MME) pretende elaborar subsídios técnicos para fomentar a exploração e
produção de gás natural em terra, incluindo tight gas e shale gas. As estratégias devem fazer parte
do Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em
Áreas Terrestres (Reate 2020), que será lançado em cerca de 30 dias e terá um comitê para discussão
com representantes da indústria, Cade, ANP, entre outros.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 13/07/2019

Bolívia quer entrar na distribuição de gás no Brasil
O ministro de Hidrocarburos da Bolívia , Luis Alberto Sánchez, afirmou – durante coletiva de imprensa –
que pretende participar do mercado de distribuição de gás natural no Brasil. O governo Evo Morales tem
se movimentado para entrar no capital da MSGás e da MTGás, empresas responsáveis pela distribuição de
gás natural no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul.
Fonte: epbr - 13/07/2019

“Não se pode fazer a regulamentação inteira do gás por decreto”, afirma Joaquim
Passarinho

24 e 25 de Julho | 10-18 h

Um dos membros mais ativos da Comissão de Minas e Energia (CME), o deputado Joaquim Passarinho
(PSD/PA) afirma que o governo peca na relação com o Congresso e corre o risco de seguir a reboque dos
parlamentares nas pautas do setor de petróleo, gás e energia.
Fonte: epbr - 12/07/2019

Novo mercado, nova regulação
As novas diretrizes políticas para o desenvolvimento do setor de gás natural exigirão especial atenção
por parte da ANP. Em entrevista à Brasil Energia, o diretor-geral da agência reguladora, Décio Oddone,
revela que está reforçando seu quadro de pessoal e que trabalhará para garantir que a abertura do mercado atenda aos interesses da sociedade. “A partir do momento em que a Petrobras ganhou autonomia
de gestão, passando a se comportar como uma companhia privada – corretamente, eu gosto de dizer –, a
responsabilidade dos formuladores de política e dos órgãos reguladores aumentou”, afirma.

Fonte: Abegás - 15/07/2019

Adiamento à vista para UMS dos replicantes
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/07/2019

Novo sistema para identificar vazamentos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/07/2019

Telmo Ghiorzi: O multipapel dos fornecedores na indústria brasileira de petróleo
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/07/2019

Mercado que liderar transição para economia de baixo carbono
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/07/2019

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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