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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (23/01)| 0,96%

Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de sexta

Petrobras ON (23/01)| 0,68%

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em 1,5% nas refinarias a partir de sexta-feira, enquanto as cotações médias do diesel terão um corte de 4,1%, informou a companhia à Reuters em nota,
diante de um recuo dos valores do petróleo no mercado global.

Petrobras PN (23/01)| 1,06%
Câmbio (23/01)|
R$/US$| 4,1662

Fonte: TN Petróleo - 23/01/2020

R$/€| 4,6028
Petróleo|

Demanda por petróleo permanecerá acima de 100 mi de barris por dia em 2040,
diz presidente da Saudi Aramco

WTI US$/Barril (23/01)| 55,59
Brent US$/Barril (23/01)| 62,04

O presidente da Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmou nesta quinta (23) que a demanda por combustíveis fósseis vai continuar crescendo globalmente nas próximas décadas motivada pelo aumento populacional e pela redução de custos de produção.

Gás Natural (23/01)|
Henry Hub US$/MMBtu|

1,93

Cursos Firjan SENAI

Fonte: epbr - 23/01/2020

Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Corte e Soldagem Subaquática

Software com IA vai auxiliar na recuperação avançada de petróleo

 Básico Mergulho Raso Profissional

Aumentar o fator de recuperação dos reservatórios é um dos grandes desafios da Indústria de óleo e
gás, pode ganhar um novo aliado: o IBM FlowDiscovery (FD), software baseado em nuvem com IA embutida que analisa o fluxo de líquidos como água, petróleo e dióxido de carbono, em meios porosos,
como rochas ou solo.

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

Fonte: TN Petróleo - 23/01/2020

Eventos

Eliminar o uso de combustíveis fósseis é uma abordagem equivocada para transição, diz Patrick Pouyanné
O presidente da Total, Patrick Pouyanné, criticou nesta quarta (22) a proposta de restringir o uso de
combustíveis fósseis como uma opção para combater as mudanças climáticas. “É preciso haver menos
emissões, mas nossa primeira missão é trazer energia para as pessoas do planeta”.
Fonte: epbr - 23/01/2020

Brasil planeja ganhar mercado na venda de petróleo para a Índia
Fonte: Valor Econômico - 24/01/2020

Subsea e sísmica para o Parque das Baleias
Fonte: Petróleo Hoje - 23/01/2020
03 e 04 de Março - Grand Hyatt Rio

Negociações entre Karoon e Teekay avançam
Fonte: Petróleo Hoje - 23/01/2020

Petrobras contrata umbilicais para Mero
Fonte: Petróleo Hoje - 24/01/2020

Primeiro PSV movido a amônia
Fonte: Petróleo Hoje - 24/01/2020

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.

11/12/2019 a 09/02/2020
INMETRO

03/2019

-

Dispõe sobre a proposta de revisão do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro n°
32/1997, que estabelece as condições a que devem satisfazer os dispensers de GNV.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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