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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (15/07)| 0,10%

Petrobras inicia fase não vinculante para venda de ativos em refino e logística

Petrobras ON (15/07)| 1,68%

A Petrobras iniciou a fase não vinculante referente à primeira etapa da venda de ativos em refino e logística associada no país, que inclui as refinarias Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco; Landulpho Alves (RLAM), na Bahia; Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná; e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio
Grande do Sul.

Petrobras PN (15/07)| 1,23%
Câmbio (15/07)|
R$/US$| 3,7463

Fonte: Agência Petrobras - 15/07/2019

R$/€| 4,2187
Petróleo|

Consumo de gás natural no País cresce 4,67% em maio ante abril

WTI US$/Barril (15/07)| 59,58
Brent US$/Barril (15/07)| 66,48

O consumo de gás natural cresceu 4,67% em maio contra o mês anterior, com destaque para o setor industrial, que registrou alta de 1,33% na mesma comparação, acumulando no ano crescimento de 3,32%,
informou nesta sexta-feira (12) a Abegás. O consumo total de gás natural no Brasil em maio somou 52,02
milhões de metros cúbicos por dia.

Gás Natural (15/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,41

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Abegás - 15/07/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Karoon apresenta melhor proposta para comprar o campo de Baúna

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 15, a que a Karoon apresentou a melhor proposta no projeto
de desinvestimento do campo de Baúna, em águas rasas da Bacia de Santos. A estatal está vendendo
100% da área, que também foi disputada pela PetroRio.

 Pintura Industrial

Fonte: epbr - 15/07/2019

 Corte e Soldagem Subaquática

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

 Inspeção Subaquática

Repsol e CNOOC fazem sísmica com Spectrum no offshore do Espírito Santo

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica

A Spectrum iniciou o licenciamento de uma campanha para aquisição de 6.600,97 km² em dados sísmicos
3D na área dos blocos exploratórios ES-M-592 e ES-M-667, na Bacia do Espírito Santo. A campanha é proprietária das empresas CNOOC e Repsol, operadora dos blocos, e deve ser iniciada em dezembro.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

Fonte: epbr - 16/07/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

Audiência pública vai debater projeto de novas termelétricas em Macaé

Eventos

O Ibama realizará amanhã (16) uma audiência pública sobre projetos de implantação de duas novas usinas termelétricas em Macaé (RJ). As plantas Jaci e Tupã, criadas pela Global Participações em Energia
(GPE), vão usar o gás processado pelo Terminal Cabiúnas, da Petrobrás.
Fonte: Petronotícias - 15/07/2019

Setor privado atenderá 50% da demanda por gás com abertura do mercado
Fonte: O Globo - 16/07/2019

Compromisso da Petrobras de reduzir presença deve movimentar área de gás
Fonte: Valor Econômico - 15/07/2019
24 e 25 de Julho | 10-18 h

Naturgy contesta novo marco regulatório do Rio
Fonte: Valor Econômico - 16/07/2019

Cessão de Maromba perto da aprovação
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/07/2019

26 a 30 de Agosto

Informações Relevantes
Agenda do Congresso Nacional PG&N

Projeto

Título

Autor(es)

Situação

PL 4663/2016

Regulamenta a exploração e produção de acumulações
marginais de petróleo e gás natural por produtores
independentes

Beto Rosado - PP/RN

Será apreciado na Comissão de Minas e
Energia (CME) no dia 17/07/2019 às 10:00h

PDL 52/2019

Sustação de atos do Poder Executivo que impedem a
utilização de veículos de passeio movidos a óleo diesel

Coronel Tadeu - PSL/SP

Será apreciado na Comissão de Minas e
Energia (CME) no dia 17/07/2019 às 10:00h

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

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

