15 de janeiro de 2020 | Ano VIII | Nº 010

Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/01)| 0,26%

Consumo de gás cresce 35% em novembro, puxado por termelétricas, diz Abegás

Petrobras ON (14/01)| 0,81%

O consumo de gás natural cresceu 35,72% no Brasil em novembro de 2019, ante igual período de 2018.
Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), o volume distribuído pelas concessionárias totalizou 74,8 milhões de metros cúbicos diários (m3/dia) no
mês retrasado.

Petrobras PN (14/01)| 1,09%
Câmbio (14/01)|
R$/US$| 4,1443
R$/€| 4,6101

Fonte: Abegás - 15/01/2020

Petróleo|
WTI US$/Barril (14/01)| 58,23

Petrobras conclui a venda da PO&GBV

Brent US$/Barril (14/01)| 64,49

A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 31/10/2018, informa que finalizou hoje a venda, para a Petrovida Holding B.V. (Petrovida), da participação societária de 50% que a Petrobras International Braspetro BV (PIBBV) detinha na Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&GBV).

Gás Natural (14/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,19

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 14/01/2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Sapura Navegação começa a atuar com a Perenco no campo de Pargo

 Corte e Soldagem Subaquática
 Básico Mergulho Raso Profissional

O PLSV Sapura Diamante, navio de apoio, instalação e lançamento de dutos flexíveis, iniciou seus trabalhos com a Perenco para instalação submarina e suporte no campo de Pargo às 00h30 da última sexta-feira.

 Suporte Básico Mergulhadores
 Instalações Subaquáticas
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: TN Petróleo - 15/01/2020

Eventos

Araucária Nitrogenados hibernará sua planta industrial
Após encerradas as tentativas para venda da subsidiária Araucária Nitrogenados S/A (ANSA), a Petrobras aprovou a hibernação da fábrica de fertilizantes localizada na cidade de Araucária, no Paraná. A
ANSA vem apresentando recorrentes prejuízos desde que foi adquirida em 2013.
Fonte: Agência Petrobras - 14/01/2020

Abertura do refino e do gás natural deve movimentar o ano
Fonte: Valor Econômico - 14/01/2020

Modec vê Brasil como melhor mercado para crescer e mira grandes contratos
Fonte: Portos e Navios - 14/01/2020

Petrobras define campanha em Barreirinhas
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2020

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

25/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

29/11/2019 a 05/02/2019

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.

26/12/2019 a 24/02/2020
ANP

26/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Resolução ANP nº 30/2014, que trata da
Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

06/01/2020 a 19/02/2020
ANTAQ

01/2020

17/03/2020

22/01/2020

Obter contribuições, subsídios e sugestões para proposta de norma que regulamenta as operações de transbordo ship
to ship e o subsequente transporte a granel de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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