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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (25/07)| 1,41%

Relatório de Produção & Vendas 2T19

Petrobras ON (25/07)| 1,8%

Apresentamos um sólido desempenho operacional no 2T19, destacando a performance dos campos do pré
-sal que foram responsáveis por 57% da nossa produção de óleo. No mês de maio, completamos dez anos
de produção no pré-sal na Bacia de Santos, com indicadores de produtividade acima da média da indústria offshore.

Petrobras PN (25/07)| 1,68%
Câmbio (25/07)|
R$/US$| 3,7849

Fonte: Agência Petrobras - 25/07/19

R$/€| 4,2232
Petróleo|

Petrobras inicia fase não vinculante para venda de campos terrestres na Bahia

WTI US$/Barril (25/07)| 56,02
Brent US$/Barril (25/07)| 63,39

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 08/07/2019, informa o início da fase não vinculante do processo de venda da totalidade de suas participações em quatro campos terrestres, localizados na Bahia, denominados conjuntamente Polo Tucano Sul.

Gás Natural (25/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 25/07/19

2,24

Cursos Firjan SENAI

Raphael Neves Moura assume superintendência de segurança operacional da ANP

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial

O superintende de Exploração da ANP, Raphael Neves Moura, vai assumir a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM), substituindo Marcelo Mafra. A mudança, aprovada nesta quinta
(25) pela diretoria da agência, faz parte do rodízio de áreas promovido entre as diretorias da ANP.

 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: epbr - 25/07/2019

 Inspeção Subaquática

Exercício da opção de lote suplementar em oferta pública de ações da Petrobras
Distribuidora

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Petrobras informa que, nesta data, a opção de lote suplementar (“Opção de Lote Suplementar”) foi
integralmente exercida no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da
Petrobras Distribuidora S.A. (“BR”) e de titularidade da Petrobras (“Ações” e “Oferta”).

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Agência Petrobras - 25/07/19

Eventos

Repsol Sinopec Brasil desenvolve sistema autônomo para identificar possíveis vazamentos de óleo no mar
A Repsol Sinopec Brasil, em parceria com a TideWise e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
está desenvolvendo um projeto inovador para a indústria de óleo e gás, um sistema autônomo para identificar possíveis vazamentos de óleo no mar, em ambiente offshore, e coletar dados metoceanográficos
para alimentar modelos de dispersão de óleo.
Fonte: TN Petróleo - 26/07/2019

Petrobras adia plano de exploração na costa do Rio Grande do Norte
A Petrobras recebeu a aprovação da ANP para adiar a conclusão do planos de exploração da descoberta
de Pitu, a 55 km da costa do Rio Grande do Norte. A diretoria da agência aceitou nesta quinta (25) o pedido de postergação em 12 meses, para agosto de 2022.
Fonte: epbr - 25/07/2019

26 a 30 de Agosto

Petrobras já levantou R$ 57 bi com plano de privatizações neste ano
Fonte: Folha de São Paulo - 25/07/2019

Karoon de olho em novos ativos
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/07/2019

Petrobras espera ofertas pela Liquigás em agosto; governo vê privatizações constantes
Fonte: Folha de São Paulo - 25/07/2019

17 a 19 de setembro | Houston, TX

FUP entra com ação contra venda da BR
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/07/2019

Sondas ancoradas ficam para agosto
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 25/07/2019

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
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