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Notícias em Destaque

Indicadores

Gás natural marca novo ciclo para Macaé

Ibovespa (20/03)| 1,55%

Os investimentos anunciados pela Shell para transformar o gás natural produzido na Bacia de Campos em
energia elétrica, através da construção da Usina Marlim Azul, estabelecem em Macaé um novo marco na
sua história como parte fundamental para as operações da indústria do petróleo no Brasil.

Petrobras ON (20/03)| 0,61%
Petrobras PN (20/03)| 0,79%
Câmbio (20/03)|

Fonte: TN Petróleo - 21/03/2019

R$/US$| 3,789

Conselho de Administração elege Diretora Executiva de Refino e Gás Natural e
aprova recondução de demais executivos
A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta quarta-feira (20/3),
elegeu a Sra. Anelise Quintão Lara para o cargo de Diretora Executiva de Refino e Gás Natural e aprovou
a recondução do Presidente Roberto Castello Branco e dos demais Diretores Executivos da companhia,
para um mandato de dois anos, com exceção do Diretor Financeiro e de Relacionamento com
Investidores, que permanecerá no cargo até a posse de sua sucessora.
Fonte: Agência Petrobras - 20/03/2019

R$/€| 4,302
Petróleo|
WTI US$/Barril (20/03)| 60,23
Brent US$/Barril (20/03)| 68,50
Gás Natural (20/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,82
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CNPE corta seis blocos da 16ª rodada

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) reduziu a oferta da 16ª rodada para 36 blocos (eram
42), cortando áreas nas Bacias de Campos e Santos. A rodada, formada por áreas offshore em águas
profundas e ultraprofundas, está prevista para o quarto trimestre deste ano.
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Fonte: epbr - 21/03/2019

 Inspeção visual subaquático

Decisão do CARF relacionada à cobrança de CIDE sobre remessas ao exterior para
pagamento de afretamento de plataformas
Petrobras informa que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu, nesta data, por
voto de qualidade, decisão desfavorável em processo administrativo fiscal, que trata da cobrança de
CIDE sobre remessas ao exterior para pagamento de afretamento de plataformas no ano-calendário de
2009, no valor aproximado de R$ 2,2 bilhões.

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
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EVENTOS

Fonte: Agência Petrobras - 20/03/2019

Petrobras reavalia parceria com chineses na refinaria do Comperj
Fonte: Valor Econômico - 21/03/2019
Em breve

Porto do Forno de olho no apoio offshore
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 20/03/2019

Preço da gasolina em refinarias da Petrobras acumula alta de 21,5% em 2019
Fonte: Folha de S.Paulo - 20/03/2019

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

05/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

-

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

08/2019

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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