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Notícias em Destaque
Produção brasileira de petróleo bate recorde e ultrapassa 3 MMbbl/d pela primeira
vez
A produção de petróleo e gás natural no Brasil em novembro totalizou 3,950 milhões de barris de óleo
equivalente por dia (MMboe/d), sendo aproximadamente 3,090 milhões de barris diários (MMbbl/d) de
petróleo e 137 milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/d) de gás natural.
Fonte: ANP - 23/12/2019

Petrobras informa sobre estratégia de saída do segmento de biocombustíveis
Indicadores

A saída da Petrobras do segmento de biocombustíveis está alinhada com a estratégia de reposicionamento do seu portfólio para se tornar uma empresa mais focada em exploração e produção de óleo e gás em
águas profundas e ultra profundas, mantendo parte da sua capacidade de refino e excelência na comercialização global de petróleo, gás e derivados.

Ibovespa (20/12)| 0,01%
Petrobras ON (20/12)| 1,15%
Petrobras PN (20/12)| 1,14%

Fonte: Agência Petrobras - 20/12/2019

Câmbio (20/12)|
R$/US$| 4,0771

ANP lança aplicativo “ANP No Posto” para consulta de preços e qualidade de combustíveis

R$/€| 4,5214
Petróleo|

Lançado em caráter experimental, mostrará os preços e a qualidade de combustíveis comercializados pelos postos. Com base na sua localização, os consumidores terão acesso aos postos próximos, aos preços
por eles praticados e às informações de qualidade disponíveis.

WTI US$/Barril (20/12)| 60,44
Brent US$/Barril (20/12)| 66,14
Gás Natural (20/12)|
Henry Hub US$/MMBtu|

Fonte: ANP - 20/12/2019

2,33

Cursos Firjan SENAI

Empresas britânicas devem comprar campos de petróleo da Petrobras

Petróleo e Gás | Turmas abertas

A anglo-francesa Perenco e as companhias do Reino Unido Trident Energy e Premier Oil estão entre as
empresas que estudam a compra de um conjunto de campos petrolíferos da Petrobras conhecido como
Polo Garoupa, disseram sete fontes à Reuters nas últimas semanas.

 Instalações Subaquáticas
 Corte e Soldagem Subaquática
 Suporte à Vida Mergulhadores

Fonte: TN Petróleo - 20/12/2019

 Básico de Mergulho Raso
As datas de início estão sujeitas a alteração

Consulta Pública sobre o Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões

Eventos

O Comitê Técnico de Acompanhamento, composto pelo MME, MMA, Ibama, ANP, EPE, ICMBio e ANA, e o
Consórcio Piatam-Coppetec realizam Consulta Pública sobre o Estudo Ambiental da Área Sedimentar do
Solimões.
Fonte: ANP - 20/12/2019

Mais um 'gás' na região do Comperj
Fonte: O Dia - 23/12/2019

Distribuidoras preparam entrada no setor de refino
Fonte: O Estadão - 20/12/2019

Regap em fase vinculante
Fonte: Petróleo Hoje - 20/12/2019

Edital de Atlanta no próximo trimestre
Fonte: Petróleo Hoje - 20/12/2019

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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