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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (22/01)| 1,17%

Produção de petróleo sobe 7,78% no Brasil em 2019 e ultrapassa pela primeira vez
a marca de 1 bilhão de barris no ano

Petrobras ON (22/01)| 0,00%
Petrobras PN (22/01)| 1,11%

A produção total de petróleo no Brasil em 2019 foi de 1,018 bilhão de barris, um aumento de 7,78%
em relação ao volume produzido em 2018, quando foram produzidos 944,117 milhões de barris. Já a
produção total de gás natural em 2019 foi de 44,724 bilhões de metros cúbicos, um aumento de 9,46%
em relação aos 40,857 bilhões de metros cúbicos registrados em 2018.

Câmbio (22/01)|
R$/US$| 4,1889
R$/€| 4,6405
Petróleo|

Fonte: ANP - 22/01/2020

WTI US$/Barril (22/01)| 56,74
Brent US$/Barril (22/01)| 63,21

Brasil começa discussão sobre adesão à Opep em julho, diz ministro de Minas e
Energia

Gás Natural (22/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

O Brasil começará discussões sobre adesão à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
durante uma visita à Arábia Saudita em julho, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta quarta-feira.

1,91

Cursos Firjan SENAI
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 Corte e Soldagem Subaquática

Fonte: TN Petróleo - 22/01/2020

 Básico Mergulho Raso Profissional

Cresce 1,1 ponto confiança da indústria na prévia de janeiro deste ano, divulga
FGV

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

A confiança dos empresários da indústria cresceu 1,1 ponto na prévia de janeiro deste ano, na comparação com o resultado consolidado de dezembro do ano passado. Com isso, o indicador chegou a
100,5 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos, segundo dados divulgados hoje (22) pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 22/01/2020

Vírus na China pode impactar preços do petróleo em US$3 por barril, diz Goldman
O Goldman Sachs projetou que uma potencial queda na demanda por petróleo da China, maior consumidor global, devido à disseminação de um novo coronavírus no país pode impactar negativamente os
preços do petróleo em cerca de 3 dólares por barril, em contraste com preocupações com alta dos
preços devido a potenciais interrupções no fornecimento no Oriente Médio.
Fonte: TN Petróleo - 22/01/2020

Sonda 'Norbe VI', da Ocyan, inicia operação
Fonte: Portos e Navios - 22/01/2020
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

GNL em ascensão
Fonte: Petróleo Hoje - 22/01/2020

Mero 3 sob análise
Fonte: Petróleo Hoje - 22/01/2020

Petrobras tem novo revés no Carf
Fonte: Petróleo Hoje - 22/01/2020

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

01/2020

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.

16/01/2020 a 16/03/2020
ANP

17/03/2020

15/04/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da Portaria ANP nº 251/2000, que trata da
Regulamentação do acesso não discriminatório, por terceiros interessados, aos terminais aquaviários, existentes ou a
serem construídos, para movimentação de petróleo, seus derivados e de biocombustíveis.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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