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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/07)| 0,48%

Petrobras desenvolve robô para pintura de plataformas

Petrobras ON (22/07)| 0,13%

A Petrobras desenvolveu, em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Joinville, um robô para pintar grandes superfícies planas verticais, como cascos de navios e plataformas. O sistema é pioneiro no
mundo, em termos de conceito e produtividade, e está em fase de licenciamento para se tornar um produto comercial. Os testes realizados pela companhia no casco da P-35, localizada na Bacia de Campos,
possibilitaram a redução da exposição humana ao risco em 88% e a diminuição dos custos de manutenção
em 84%.

Petrobras PN (22/07)| 0,18%
Câmbio (22/07)|
R$/US$| 3,7400
R$/€| 4,1944
Petróleo|

Fonte: Agência Petrobras - 22/07/2019

WTI US$/Barril (22/07)| 56,22
Brent US$/Barril (22/07)| 63,26

Ministro de Minas e Energia quer trocar diesel por gás nos caminhões

Gás Natural (22/07)|

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, quer usar o novo mercado de gás, que será lançado
pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (23), para diminuir o consumo do diesel no país e estimular a conversão de caminhões para o gás natural veicular, uma forma de reduzir o custo do frete no
país.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,31

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

Fonte: Abegás - 23/07/2019

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura Industrial

Diretor-geral da ANP nega que nova política signifique quebra de contrato com as
distribuidoras

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, em sua fala hoje à tarde no Palácio do Planalto para lançar o
“Novo Mercado de Gás”, negará peremptoriamente que a nova política significa a quebra de contrato
com as distribuidoras. “O Brasil tem uma tradição de respeitar contratos. A última vez em que isso não
ocorreu tem mais de 60 anos. Quando eu nasci, lá no Rio Grande do Sul, o então governador gaúcho Leonel Brizola encampou duas empresas americanas ligadas à Telephone and Telegraph e à American & Foreign Power Company”, disse.

 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: Abegás - 23/07/2019

 Básico de Mergulho

 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

Mudança é viável, mas exige renovação de frota brasileira

Eventos

Embora raros, caminhões movidos a gás natural já existem e mais modelos devem chegar ao mercado nacional entre 2020 e 2021. Além disso, é tecnicamente possível fazer a conversão parcial de modelos a
diesel.
Fonte: Abegás - 23/07/2019

Governo confirma suspensão da tabela de fretes que desagradou caminhoneiros
Após reação negativa dos caminhoneiros, o ministério da Infraestrutura decidiu revogar a atualização da
tabela dos fretes mínimo publicada na quinta (18) da semana passada. A categoria reagiu negativamente
e movimentos grevistas ganharam força durante o fim de semana, levando a focos de paralisação pelo
país.
Fonte: epbr - 23/07/2019

24 e 25 de Julho | 10-18 h

Preço médio da gasolina cai pela 10ª semana seguida nos postos; diesel também recua
O preço médio da gasolina nos postos do Brasil caiu nesta semana pela décima semana consecutiva, enquanto o diesel também recuou após leve avanço na semana passada, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicados nesta sexta-feira.
Fonte: TN Petróleo - 22/07/2019

EUA punem empresa chinesa por transportar petróleo iraniano
Fonte: Valor Econômico - 23/07/2019

Mais prazo para Exxon e Azibrás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/07/2019
26 a 30 de Agosto

BP e Bunge formam joint-venture
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/07/2019

Halliburton prevê crescimento
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/07/2019

250 poços de desenvolvimento em 2020
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 22/07/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

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
e parceiros. Indique aqui para alguém receber o Informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para cancelar.

