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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (09/12)| 0,13%

Petrobras conclui venda de 34 campos terrestres no Rio Grande do Norte

Petrobras ON (09/12)| 0,5%
Petrobras PN (09/12)| 0,46%

A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 25/04/2019, informa que finalizou hoje a venda da totalidade da sua participação em 34 campos de produção terrestres, localizados na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, para a Potiguar E&P S.A, subsidiária da Petrorecôncavo S.A.

Câmbio (09/12)|
R$/US$| 4,1497
R$/€| 4,5948

Fonte: Agência Petrobras - 09/12/2019

Petróleo|

GE inicia testes da turbina a gás na usina termelétrica Porto de Sergipe I

WTI US$/Barril (09/12)| 59,02
Brent US$/Barril (09/12)| 64,25

A primeira turbina movida a gás natural da Usina Termelétrica Porto do Sergipe I, projeto da Centrais
Elétricas de Sergipe (CELSE) no município sergipano de Barra dos Coqueiros, entrou em operação nesta
sexta-feira (06/12), em fase de teste.

Gás Natural (09/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,23

Cursos Firjan SENAI

Fonte: TN Petróleo - 09/12/2019

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Petrobras terá 50% da cadeia de valor do gás no Brasil após desinvestimentos

 Instalações Subaquáticas

A Petrobras ficará com 50% da cadeia de valor do mercado de gás natural do Brasil após a realização dos
desinvestimentos previstos no setor, afirmou nesta sexta-feira a diretora de refino e gás natural da empresa, Anelise Lara.

 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: Abegás - 09/12/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

 Suporte à Vida Mergulhadores
 Básico de Mergulho Raso

Eventos

ANP inicia Revisão da Resolução nº 43/2013
A Diretoria Colegiada da ANP vem por meio deste comunicado esclarecer que, conforme registro em ata
da 994ª Reunião de Diretoria, ocorrida em 26/09/2019, foi verificada a necessidade de revisão do arcabouço regulatório referente à comercialização de etanol hidratado.
Fonte: ANP - 10/12/2019

Petrobras investe em nanotecnologia para aumento de eficiência na produção de
petróleo
A Petrobras está desenvolvendo soluções nanotecnológicas com o objetivo de aumentar a produção dos
seus campos de petróleo. A utilização da nanotecnologia para o uso em Recuperação Avançada de Petróleo poderá viabilizar a extração de mais óleo e gás que técnicas convencionais já utilizadas.
Fonte: Agência Petrobras - 09/12/2019

Depois de 5 anos, setor de óleo e gás volta a contratar

08h30 às 12h40 | Casa Firjan

Fonte: Estadão - 09/12/2019

Golar Power investirá US$ 100 milhões no Brasil
Fonte: Petróleo Hoje - 10/12/2019

Petroleira contrata banco Goldman Sachs para vender termelétricas
Fonte: Valor Econômico - 10/12/2019

Cidade do Rio de Janeiro no estaleiro
Fonte: Petróleo Hoje - 10/12/2019

Archer renova contrato com a Equinor
Fonte: Petróleo Hoje - 09/12/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

24/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

06/11/2019 a 23/12/2019

08/01/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação associada ao descomissionamento de
instalações de exploração e produção e à alienação e reversão de bens.

29/11/2019 a 05/02/2019

ANP

25/2019

05/02/2020

Dar ciência das minutas do edital e dos contratos de concessão da Oferta Permanente, que contempla
aprimoramentos e a inclusão de blocos exploratórios e área com acumulação marginal, bem como a exclusão de
blocos e áreas que foram arrematados no 1º Ciclo da Oferta Permanente.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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