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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (16/07)| -0,03%

Petrobras informa sobre negociações com o governo do Uruguai

Petrobras ON (16/07)| -1,19%

O Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, se reuniram hoje (16/7), com o objetivo de buscar uma solução definitiva sobre as disputas decorrentes das
concessões da Conecta S.A. e da Distribuidora de Gas de Montevideo S.A.

Petrobras PN (16/07)| -1,24%
Câmbio (16/07)|

Fonte: Agência Petrobras - 16/07/2019

R$/US$| 3,7624
R$/€| 4,2188

Petrobras informa datas de divulgação de resultado de produção, vendas e financeiro do 2T19

Petróleo|
WTI US$/Barril (16/07)| 57,62
Brent US$/Barril (16/07)| 64,35

A Petrobras informa que, prezando pela maior transparência das suas informações, a partir deste trimestre divulgará o relatório de produção e vendas previamente ao relatório de desempenho financeiro da
companhia.

Gás Natural (16/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 16/07/2019

2,31

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

ANP realiza audiência pública sobre especificação do biodiesel

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

A ANP realizou hoje (16/07) audiência pública para alterar a especificação do biodiesel comercializado
no Brasil, em especial em relação ao limite mínimo para a característica "estabilidade à oxidação". A medida visa a proteger ainda mais os interesses do consumidor e dos usuários do sistema de transportes no
país e estruturar as bases para futuros incrementos na adição de biodiesel no óleo diesel comercializado
no país.

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

Fonte: ANP - 16/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas

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

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Petrobras, em complemento aos comunicados divulgados em 01/07/2019 e 09/07/2019, informa sobre
o resultado da Oferta de Recompra Waterfall de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), que expirou ontem às 17:00h, horário de Nova York (“Data de Expiração Antecipada Waterfall”).

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

Fonte: Agência Petrobras - 16/07/2019

Eventos

ExxonMobil discute cessão onerosa com Bento Albuquerque
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebe na tarde desta terça-feira, 16, o vicepresidente da ExxonMobil, Neil Chapman. A empresa foi discutir com o ministro pontos para o leilão do
excedente da cessão, programado pelo governo federal para 6 de novembro.
Fonte: epbr - 16/07/2019

Enauta projeta FPSO de 50 mil barris por dia para Bacia de Santos
A Enauta está licenciando com o Ibama a instalação de um FPSO com capacidade para produzir 50 mil
barris por dia de petróleo no campo de Atlanta, em águas profundas da Bacia de SAntos. A empresa estima que a unidade de produção comece a produzir em 2022.

24 e 25 de Julho | 10-18 h

Fonte: epbr - 16/06/2019

O mercado, o preço do gás e a falta de infraestrutura
O gás natural tem se consolidado cada vez mais como importante energético de transição para uma matriz limpa. Por ser o combustível fóssil com menor emissão de gases do efeito estufa, tem sido usado para garantir segurança energética e redução de emissões em matrizes elétricas com predomínio de renováveis intermitentes de baixo impacto.
Fonte: Abegás - 17/07/2019

PLSV da Sapura será docado
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 17/07/2019

Geopark planeja testes de longa duração
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/07/2019

26 a 30 de Agosto

Nova executiva na TechnipFMC
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/07/2019

Magni Partners eleva oferta por sondas da Sete
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 16/07/2019

Mercado esfria à espera de avanço da reforma
Fonte: Valor Econômico - 17/07/2019

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
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