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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (12/03)| 0,20%

Petrobras anuncia precificação e ofertas de recompra de títulos globais
A Petrobras anuncia a precificação de reabertura e nova emissão de títulos, no volume total de US$ 750
milhões e US$ 2,25 bilhões, respectivamente, em conjunto com o início de ofertas de recompra, por meio
da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Petrobras ON (12/03)| 1,66%
Petrobras PN (12/03)| 0,90%
Câmbio (12/03)|

Fonte: Agência Petrobras - 12/03/2019

R$/US$| 3,8129

Com um aumento de 300% em relação a 2017, PetroRio registra lucro de R$ 204,9
milhões em 2018
A PetroRio fechou o ano de 2018 com os melhores resultados de sua história, indicadores que coroam a
trajetória de turnaround vivido pela empresa desde 2014 – quando focou sua estratégia ao investir em
campos já em produção para gerar caixa e realizar investimentos.

R$/€| 4,3002
Petróleo|
WTI US$/Barril (12/03)| 56,87
Brent US$/Barril (12/03)| 66,67
Gás Natural (12/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,780

Fonte: TN Petróleo - 12/03/2019

Cursos Firjan SENAI

AIE reduz previsão de avanço da produção de petróleo dos EUA em 2019

Petróleo | Agenda - Março-Abril

O crescimento da produção de petróleo dos Estados Unidos deve ser mais lento do que previamente
esperado em 2019, com média de cerca de 12,3 milhões de barris por dia (bpd), disse nesta terça-feira a
Administração de Informação de Energia (AIE).

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: TN Petróleo - 13/03/2019

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Governo discute plano para reduzir custo do gás natural, diz fonte

 Inspeção visual subaquático

Fonte: Agência Reuters - 12/03/2019

 Inspeção por partículas magnéticas

Petrobras renova atendimento a emergências

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/03/2019

 Técnico em Petroquímica

Maromba, um campo que não saiu do papel

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/03/2019

EVENTOS

Petrobras avalia venda de navio-sonda
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/03/2019

Produção onshore volta a subir
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 12/03/2019

Petrobras capta US$ 3 bi no exterior
Fonte: Valor Econômico - 13/03/2019
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Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

03/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

08/02/2019 a 25/02/2019

13/03/2019

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

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

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

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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