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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (29/07)| 0,65%

Portaria aprova projeto de gás como prioritário

Petrobras ON (29/07)| 1,23%

Foi publicada hoje, 29, no Diário Oficial da União a Portaria MME nº 297, que aprova como prioritário o
projeto de investimento da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) em serviços locais de gás canalizado denominado Projeto de Expansão, Suporte e Investimentos à Infraestrutura de Distribuição de Gás Natural na Área de Concessão da Comgás (2019- 2024).

Petrobras PN (29/07)| 0,92%
Câmbio (29/07)|
R$/US$| 3,7909

Fonte: MME - 29/07/2019

R$/€| 4,2246
Petróleo|

Petrobras informa o resultado final da Oferta de Recompra de Títulos

WTI US$/Barril (29/07)| 56,87
Brent US$/Barril (29/07)| 63,71

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 16/07/2019, informa o resultado final da
Oferta de Recompra Waterfall e da Oferta de Recompra Any-and-All, que alcançou o montante total de
US$ 2.697.327.526,84.

Gás Natural (29/07)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: Agência Petrobras - 30/07/2019

2,12

Cursos Firjan SENAI

Petrobras informa o encerramento da Oferta Pública de Ações da BR no montante
de R$ 9,6 bilhões

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

A Petrobras informa o encerramento, nesta data, da oferta pública de distribuição secundária de
393.187.500 ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (“BR”) e de titularidade da Petrobras (“Ações” e “Oferta”), no montante total de R$9.633.093.750,00.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 29/07/2019

 Inspeção por Partículas Magnéticas

Petrobras contribui para ampliação da plataforma continental brasileira

 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Um amplo trabalho de aquisição e de interpretação de dados geofísicos de toda a costa brasileira, conduzido por profissionais da Petrobras ao longo de mais de 30 anos, contribuiu para uma grande conquista
diplomática e econômica para o país: a ampliação dos limites da plataforma continental nacional para
350 milhas náuticas a partir da linha da costa na região Sul, autorizada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: Agência Petrobras - 29/07/2019

ExxonMobil, Petrobras e Shell estão inscritas na oferta permanente da ANP
A Comissão Especial de Licitação (CEL) habilitou nesta segunda (29) as petroleiras ExxonMobil, CNOOC,
Petrobras e Shell, além das brasileiras Enauta e PetroRio, para participar da oferta permanente de áreas
de exploração e produção. A relação dos novos habilitados será publicada no Diário Oficial da União
(DOU) de terça (30). São, ao todo, 47 inscritas e há 12 em análise.
Fonte: epbr - 29/07/2019

Christino Áureo vai apresentar substitutivo à Lei do Gás na Câmara
MACAÉ – Presidente da subcomissão de Óleo e Gás da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis
(Freper), o deputado Christino Áureo (PP/RJ) pretende apresentar um substitutivo à Lei do Gás (PL
6407/2013) para acelerar a tramitação do componente legislativo dentro do programa Novo Mercado de
Gás.

26 a 30 de Agosto

Fonte: epbr - 29/07/2019

Sonda Norbe VI, da Ocyan é recontratada pela Petrobras
A sonda Norbe VI, uma das 6 sondas de perfuração em águas profundas da Ocyan, foi recontratada pela
Petrobras por um período de dois anos. A embarcação é uma plataforma de perfuração semissubmersível, com posicionamento dinâmico capaz de operar em lâmina d’água de até 2,4 mil metros e perfurar
poços até 7,5 mil metros. A sonda foi construída em 2010 e esteve em contrato com a Petrobras até
2018. Com a assinatura, todas as sondas da Ocyan estão com contratos ativos.
Fonte: TN Petróleo - 29/07/2019
17 a 19 de setembro | Houston, TX

Petrobras inicia licitação para contratação do sistema submarino de Búzios 5
A Petrobrás está movimentando o mercado de óleo e gás nos últimos dias com importantes anúncios. O
mais recente é a abertura da licitação para a contração do sistema submarino do FPSO Búzios 5, que será
instalado na Bacia de Santos, em lâmina d’água variando entre 1.537 metros e 2.190 metros. O período
para entrega de propostas na concorrência já começou e a abertura das mesmas está programada para o
dia 24 de outubro deste ano. A abrangência da licitação é nacional.
Fonte: PetroNotícias - 29/07/2019

Edital do FPSO de Atlanta a caminho
Fonte: Petróleo Hoje - 29/07/2019

Karoon vai perfurar até dois poços em Patola
Fonte: Petróleo Hoje - 29/07/2019

Tributação do afretamento: discussão longe do fim
Fonte: Petróleo Hoje - 29/07/2019

Sobre o Repetro-Industrialização
Fonte: Petróleo Hoje - 29/07/2019

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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