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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (08/03)| 1,09%

Petrobras aprova Plano de Resiliência
O Plano contém ações adicionais ao PNG 2019-2023 e é consistente com os cinco pilares estratégicos da
companhia: (a) maximização do retorno sobre o capital empregado; (b) redução do custo do capital; (c)
busca incessante por custos baixos; (d) meritocracia; (e) respeito às pessoas e ao meio ambiente e foco
na segurança de suas operações.

Petrobras ON (08/03)| 0,75%
Petrobras PN (08/03)| 0,37%
Câmbio (08/03)|
R$/US$| 3,8678

Fonte: Agência Petrobras - 08/03/2019

R$/€| 4,3462
Petróleo|

Fitch Ratings eleva nota de crédito stand-alone da Petrobras

WTI US$/Barril (08/03)| 56,07

A Petrobras informa que a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou a sua nota de crédito
stand-alone (risco intrínseco) em 2 níveis de “BB-“ para “BB+” e manteve o nível de risco (rating) da
dívida corporativa da companhia em “BB-“, com perspectiva estável.
Fonte: Agência Petrobras - 08/03/2019

Brent US$/Barril (08/03)| 65,74
Gás Natural (08/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,870

Cursos Firjan SENAI

Petrobras assina acordo para cessão de direitos do campo de Maromba na Bacia de
Campos
A Petrobras informa que assinou, nesta sexta-feira (8/3), com a empresa BW Offshore (“BWO”), o
contrato para a cessão da sua participação total no campo de Maromba. Descoberto em junho de 2003, o
campo está localizado em águas rasas ao sul da Bacia de Campos, a cerca de 100 km da costa do estado
do Rio de Janeiro. A Petrobras é operadora com 70% de participação e a transação inclui a transferência
da operação.
Fonte: Agência Petrobras - 08/03/2019

Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Audiência na ação anulatória da sentença arbitral do caso Vantage nos EUA
A Petrobras, dando seguimento aos Comunicados ao Mercado de 03/07/2018, 29/08/2018 e 07/02/2019,
informa que na data de hoje a Corte Federal do Texas, nos Estados Unidos, ouviu a sustentação oral da
companhia a respeito da sua petição para anular a sentença arbitral proferida contra a companhia e
outras sociedades do Grupo, assim como a petição da Vantage Deepwater Company e da Vantage
Deepwater Drilling Inc. (“Vantage”) para confirmar a sentença arbitral, porém a Corte emitirá a sua
decisão futuramente.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

Fonte: Agência Petrobras - 08/03/2019

Conclusão da venda de distribuidoras no Paraguai
A Petrobras, em continuidade ao Fato Relevante de 27/06/2018, informa que finalizou hoje, por meio de
sua subsidiária Petrobras International Braspetro B.V. (PIB BV), a venda de 100% da sua participação
societária nas empresas Petrobras Paraguay Distribución Limited (PPDL UK), Petrobras Paraguay
Operaciones y Logística SRL (PPOL) e Petrobras Paraguay Gas SRL (PPG) para o Grupo Copetrol, por meio
de sua filial Paraguay Energy.
LOCAL: HOTEL GRAN NOBILE MACAÉ

Fonte: Agência Petrobras - 08/03/2019

CONFIRME SUA PRESENÇA:

31 empresas de exploração e produção que podem perder recursos do fundo
soberano da Noruega

CERIMONIAL@REEDALCANTARA.COM.BR
19 de Março | 10h

O governo da Noruega está propondo a exclusão de empresas de exploração e produção de petróleo do
Fundo de Pensão Global da Noruega para reduzir o risco agregado do preço do petróleo na economia
norueguesa. A decisão é motivada por estratégica econômica e não ambiental, mas pode representar a
saída do mercado de um investidor com mais de US$ 1 trilhão para empresas que investem em energias
fósseis.
Fonte: epbr - 09/03/2019

(Velhos) desafios para concluir o Comperj
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/03/2019

Maha planeja perfurar três poços este ano
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/03/2019

Alvopetro adia venda de gás
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 08/03/2019

Com etanol, BP busca crédito de carbono
Fonte: Valor Econômico - 11/03/2019

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.

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

05/2019

08/2019

29/03/2019

Dar ciência da nova versão do Anexo I do Edital da Oferta Permanente em função da inclusão de blocos com risco
exploratório e áreas com acumulações marginais para outorga de contratos de concessão para exploração ou
reabilitação e produção de petróleo e gás natural e alteração da área do Bloco PN-T-98.

28/02/2019 a 04/04/2019
ANP

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.

ANP

13/03/2019

10/04/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre o Edital de Chamada Pública para a contratação de Capacidade de
Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.909/2009.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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