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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (19/07)| -1,21%

Petrobras informa sobre venda dos polos Pampo e Enchova

Petrobras ON (19/07)| -0,03%

A Petrobras informa que a empresa Trident Energy apresentou a melhor oferta final em processo competitivo para aquisição da totalidade da participação da companhia nos polos Pampo e Enchova, localizados
na Bacia de Campos. O preço ofertado pelos polos é de cerca de US$ 1 bilhão, considerando pagamentos
firmes e contingentes. A transação se encontra em etapas finais de aprovação pelos órgãos competentes
da Petrobras.

Petrobras PN (19/07)| -0,25%
Câmbio (19/07)|
R$/US$| 3,7408
R$/€| 4,1979

Fonte: Agência Petrobras - 19/07/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (19/07)| 55,63

Acron fecha incentivos fiscais com governo Reinaldo Azambuja para retomar projeto
da Petrobras

Brent US$/Barril (19/07)| 61,47
Gás Natural (19/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

A empresa russa Acron terá os mesmos incentivos fiscais concedidos à Petrobras para retomar a construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UNF 3), em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O acerto
foi feito ontem, 18, durante uma reunião que reuniu representantes da empresa russa com o governo
Reinaldo Azambuja.

2,25

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: epbr - 19/07/2019

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura Industrial

Gasolina e diesel mais em conta nas refinarias, diz Petrobras

 Instalações Subaquáticas

Ontem, quinta-feira (18), a Petrobras anunciou uma redução no preço do litro da gasolina de R$ 0,0360 e
no litro do diesel de R$ 0,0444. Os valores são referentes aos preços médios dos combustíveis vendidos
pelas refinarias aos distribuidores e valem a partir da meia-noite desta sexta-feira (19).

 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: TN Petróleo - 19/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas

 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

 Operação de Câmara Hiperbárica

Petróleo encerra sessão de sexta em alta, mas tem forte recuo semanal

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Básico de Mergulho

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão de sexta-feira (19) em alta, mas acumularam perdas expressivas na semana. A referência global (Brent) teve o pior desempenho semanal de 2019, enquanto a referência americana (WTI) apresentou sua segunda maior queda no ano.

As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Abegás - 22/07/2019

Repetro-Industrialização é regulamentado
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/07/2019

Cenário promissor
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/07/2019

Gás boliviano manterá papel estratégico no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/07/2019
24 e 25 de Julho | 10-18 h

Novos rumos e competitividade nos leilões de 2019
Fonte: Brasil Energia Petróle - 21/07/2019

Módulos de Sépia rumam para China
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 19/07/2019

26 a 30 de Agosto

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

14/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

03/07/2019 a 19/08/2019

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
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