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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (30/07)| 0,53%

Petrobras apresenta resultados do segundo trimestre de 2019

Petrobras ON (30/07)| 0,66%

A Diretoria Executiva da Petrobras apresentará nesta sexta-feira (2/8), a partir das 14h, o detalhamento
dos resultados operacionais e financeiros do segundo trimestre de 2019. A coletiva de imprensa ocorrerá
no auditório do Edifício Sede da Petrobras (Edise), no Centro do Rio de Janeiro.

Petrobras PN (30/07)| 0,53%
Câmbio (30/07)|

Fonte: Agência Petrobras - 30/07/2019

R$/US$| 3,7900
R$/€| 4,2251

Cronograma dos leilões da ANP mantidos

Petróleo|
WTI US$/Barril (30/07)| 58,05

O diretor da ANP Felipe Kury afirmou nesta terça-feira,30, que o relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) levantando a possibilidade de conflito devido ao fato de os leilões serem muito próximos não
vai alterar o cronograma estabelecido pela ANP, nem a recomendação desta para o Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE), no sentido de manter as datas programadas.

Brent US$/Barril (30/07)| 64,72
Gás Natural (30/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: epbr - 30/07/2019

2,14

Cursos Firjan SENAI

ANP apresenta o potencial petrolífero das áreas em oferta na 16ª Rodada e 6ª Rodada do pré-sal

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

A ANP realizou hoje (30/7), no Rio de Janeiro, os Seminários Técnicos da 16ª Rodada de Licitações de
blocos exploratórios e da 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção. No evento, técnicos da Agência apresentaram os resultados das avaliações geológicas e o potencial petrolífero das áreas que serão
ofertadas nesses leilões.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: ANP - 30/07/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

Petrobras prevê investimento de R$ 15 bilhões no Espírito Santo

 Aperfeiçoamento de Mergulho

A Petrobras deve investir R$ 15 bilhões em exploração e produção de petróleo e gás no Espírito Santo até
2023. Representantes da estatal se reuniu na segunda (29) com o governador do estado, Renato Casagrande.

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: epbr - 30/07/2019

Rio de Janeiro procura expandir adesão setorial
Maior produtor de gás natural do Brasil, com cerca de metade do total, o Rio de Janeiro largou na frente
ao lançar uma nova regulação para incentivar o mercado livre. O Estado, que possui os únicos consumidores livres do país – duas térmicas com consumo superior a 3 milhões de m3 mensais -, pretende atrair
mais térmicas e indústrias. “Já temos recebido consultas de outros Estados interessados em abrir o mercado”, afirma Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico fluminense.
Fonte: Abegás - 31/07/2019

Petrobras prevê investir US$ 1,4 bilhão em refino
Fonte: Valor Econômico - 31/07/2019

Inhaúma nos planos da Petrobras
26 a 30 de Agosto

Fonte: Petróleo Hoje - 30/07/2019

BP cautelosa com o leilão do excedente
Fonte: Petróleo Hoje - 30/07/2019

ANP defende manutenção dos leilões
Fonte: Petróleo Hoje - 30/07/2019

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
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