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Notícias em Destaque
Indicadores

Ministro anuncia o programa “Novo Mercado de Gás” durante encontro com
jornalistas
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu jornalistas nesta quinta-feira, 21, na sede da
Pasta. O objetivo do encontro foi realizar uma atualização das ações prioritárias do Ministério e cumprir
o compromisso de manter um diálogo aberto e permanente com a imprensa, como anunciou na primeira
reunião em janeiro.

Ibovespa (21/03)| 1,34%
Petrobras ON (21/03)| 2,00%
Petrobras PN (21/03)| 1,42%
Câmbio (21/03)|
R$/US$| 3,7967
R$/€| 4,3142

Fonte: MME - 21/03/2019

Petróleo|
WTI US$/Barril (21/03)| 59,98

Petrobras faz hedge do preço do petróleo

Brent US$/Barril (21/03)| 67,86

A Petrobras informa que executou estratégia de hedge para proteger parte de sua produção de óleo
prevista para o ano de 2019. Foram adquiridas opções de venda com preço de exercício referenciado na
média das cotações do petróleo tipo Brent, de abril até o fim de 2019, ao nível de US$ 60,00/ barril. O
prêmio total é da ordem de US$ 320 milhões e o vencimento das opções se dará em 31/12/2019.
Fonte: Agência Petrobras - 22/03/2019

Gás Natural (21/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,820

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

Hibernação da fábrica de fertilizantes na Bahia

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 01/02/2019, informa que obteve
decisão favorável revertendo a liminar que suspendia a hibernação da fábrica de fertilizantes na Bahia
(Fafen-BA). Dessa forma, a companhia seguirá com os procedimentos para a hibernação da unidade.

 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 21/03/2019

 Inspeção visual subaquático

Paris será a sede da 20ª Cimeira internacional que vai debater o atual mercado de
petróleo e gás
Empresas de petróleo do mundo inteiro, principalmente as asiáticas, estarão presentes na 20ª Cimeira
de Petróleo Internacional, que vai ser realizada no dia 19 de abril, em Paris. Muitos temas do setor serão
abordados do setor de óleo&gás que está passando por uma transformação nos últimos anos. A indústria
petrolífera está gerenciando antigos e novos desafios, sentindo aumentar a evolução e a
volatilidade, construindo uma capacidade gerencial para atender à demanda de petróleo.

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

EVENTOS

Fonte: PetroNotícias - 21/03/2019

Wintershall prepara operações no Brasil
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/03/2019

Em breve

PB-Log fará logística integrada de Libra
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 21/03/2019

Depois de veto do Cade, Petrobras retoma oferta da Liquigás ao mercado
Fonte: Estadão - 22/03/2019

Custo do gás do pré-sal põe em xeque viabilidade de térmicas
Fonte: Folha de São Paulo

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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