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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (27/02)| 0,30%

Petrobras registra lucro líquido de R$ 25,8 bilhões em 2018

Petrobras ON (27/02)| 0,52%

A Petrobras registou lucro líquido de R$ 25,8 bilhões em 2018. O primeiro resultado anual positivo em
cinco anos é também o maior desde 2011. A empresa registrou dois recordes financeiros: Ebitda ajustado
de R$ 114,9 bilhões e, pelo quarto ano consecutivo, fluxo de caixa livre positivo, de R$ 54,6 bilhões.

Petrobras PN (27/02)| 1,88%
Câmbio (27/02)|

Fonte: Agência Petrobras - 27/02/2019

R$/US$| 3,7351
R$/€| 4,2524

Petrobras aprova pagamento de dividendos

Petróleo|
WTI US$/Barril (27/02)| 56,94

A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, aprovou
remuneração aos acionistas detentores de ações preferenciais, na forma de dividendos, no valor de R$
106.678.312,41, correspondente a R$ 0,019043 por ação preferencial em circulação, com base no
resultado anual de 2018, a fim de atender aos dividendos mínimos a eles garantidos pelo artigo 5º, §2º do
Estatuto Social da Companhia.

Brent US$/Barril (27/02)| 66,39
Gás Natural (27/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,800

Cursos Firjan SENAI

Fonte: Agência Petrobras - 27/02/2019

Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

CNPE se reúne e discute cessão onerosa

 Pintura industrial

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reúne nesta quinta-feira para discutir o leilão do
excedente da cessão onerosa. Ontem, em evento do banco BTG Pactual, o ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, afirmou que o acordo entre a Petrobras e a União para a revisão do contrato da
cessão só deve sair no final de março.

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático

Fonte: epbr - 28/02/2019

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

ExxonMobil licencia 11 poços em águas profundas de Sergipe-Alagoas
A ExxonMobil iniciou nesta quarta-feira (27/2) o licenciamento de 11 poços exploratórios em áreas das
13a, 14a e 15a rodadas de licitação da ANP, quando a empresa adquiriu a operação dos blocos SEAL-M351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573. O poço mais perto da costa está a
67 km da cidade de Brejo Grande, em Sergipe.

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

EVENTOS

Fonte: epbr - 28/02/2019

Lei do Gás é desarquivada na Câmara
Um dos coautores do projeto original da Lei do Gás (PL 6407/2013), o deputado Domingos Sávio (PSDB/
MG) desarquivou o projeto e promete articular para que o texto volte a ser debatido dentro da Comissão
de Minas e Energia em breve. Em entrevista ao Político, serviço da epbr de informações e dados
exclusivo para assinantes, Sávio afirmou que vai trabalhar para que a discussão não fique novamente
travada pelo lobby de setores interessados.

Está em busca de parceria com empresas
estrangeiras? Aproveite a chamada da
Apex-Brasil!

Fonte: epbr - 27/02/2019

INSCREVA-SE

EPE vê espaço para cinco novas refinarias

Até 2 de Março

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/02/2019

Petrobras lança licitação para descomissionar Cação
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 27/02/2019

Petrobras em São Paulo
Fonte: Valor Econômico - 28/02/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

02/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

30/01/2019 a 18/02/2019

12/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de Resolução ANP que alterará dispositivo na Resolução
ANP n° 52/2010 que estabelece as especificações dos combustíveis destinados ao uso aquaviário, reduzindo o limite
máximo no teor de enxofre dos óleos combustíveis marítimos para as embarcações que não dispuserem de sistema
de limpeza de gases de escape.

04/12/2018 a 04/03/2019
ANP

-

32/2018
Obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais importantes e/ou urgentes de serem publicados
em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos demais dados colocados em consulta.

08/02/2019 a 25/02/2019
ANP

03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão no texto da Resolução ANP nº 40, de 14 de
dezembro de 2009, que estabelece os critérios de fixação do preço de referência do gás natural (PRGN), e da
Portaria ANP nº 206, de 29 de agosto de 2000, que estabelece os critérios de fixação do preço mínimo do petróleo,
para incluir a Agência de Informação de Preços ARGUS MEDIA.

18/02/2019 a 04/03/2019
ANP

04/2019

13/03/2019

20/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis por
produtores, importadores e distribuidores e dá outras providências.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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