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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/02)| 0,37%

Petrobras Distribuidora teve lucro líquido de R$ 3,2 bi em 2018

Petrobras ON (26/02)| 0,03%

Em resultado divulgado hoje ao mercado, a Petrobras Distribuidora registrou um lucro líquido de R$ 3,2
bilhões ao final de 2018, uma alta de 176% sobre 2017. Um ano após sua Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO), a companhia atingiu bons resultados no encerramento do 4T18, mesmo em meio a discussões
regulatórias e um mercado retraído. A disciplina na gestão do capital de giro, recebíveis e passivos
permitiu uma geração de caixa operacional de mais de R$ 3 bilhões, reduzindo a dívida líquida em 35%.

Petrobras PN (26/02)| 0,45%
Câmbio (26/02)|
R$/US$| 3,7595
R$/€| 4,2712

Fonte: Agência Petrobras - 26/02/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (26/02)| 55,50

Governadores cobram promessa de Paulo Guedes para rateio da cessão onerosa, diz
Maia
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta terça-feira (26) que permitirá a votação do rateio
do bônus do leilão de excedentes da cessão onerosa com estados e municípios, com a condição de os
governadores apoiarem aprovação da reforma da Previdência. Para uma platéia de executivos em um
evento do BTG Pactual, em São Paulo, Maia afirmou que os governadores cobram o rateio prometido por
Paulo Guedes no fim do ano passado.

Brent US$/Barril (26/02)| 65,21
Gás Natural (26/02)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,800

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda Fevereiro - Março

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial

Fonte: epbr - 26/02/2019

 Instalações subaquáticas

Mudanças na distribuição de gás devem evoluir no médio prazo

 Suporte à vida - mergulhadores

O mercado de distribuição de gás natural no Brasil possui alto potencial de crescimento, com
possibilidade de expansão no curto a médio prazo, apesar das incertezas regulatórias. É o que aponta
estudo publicado pela agência de classificação de risco Fitch Ratings, publicado na terça-feira (26/2).

 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Abegás - 27/02/2019

Com 1,32 bilhão de litros, venda de etanol na primeira quinzena de fevereiro cresce
31%

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

O volume total de etanol comercializado pelas usinas e destilarias da região Centro-Sul somou 1,32 bilhão
de litros na primeira quinzena de fevereiro, crescimento de 31,19% em relação ao mesmo período do ano
anterior (1,06 bilhão de litros). Deste total, 47,59 milhões de litros firam destinados à exportação e 1,27
bilhão de litros ao mercado doméstico. Os dados são da Associação da Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica), divulgados hoje.

EVENTOS

Fonte: TN Petróleo - 26/02/2019

Petrobras fechará sede em SP e estuda PDV

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

Fonte: Folha de São Paulo - 26/02/2019

INSCREVA-SE

Mais tempo para o leilão de sondas

Até 2 de Março

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/02/2019

Petrobras tem novos gerentes
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/02/2019

56 aditamentos de conteúdo local em análise
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/02/2019

Exxon acrescenta 4,5 bi de barris em reservas
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/02/2019

Baixa no CNPE
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/02/2019

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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