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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (26/03)| 1,76%

Ministro participa de Audiência Pública no Senado Federal

Petrobras ON (26/03)| 4,18%

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou na manhã de hoje (26) de Audiência Pública na
Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Na oportunidade, o ministro fez longa abordagem
sobre a situação econômica das diversas áreas de atuação do MME, como petróleo e gás, biocombustíveis,
energia elétrica e mineração. Ele tratou dos aspectos estratégicos dos diversos temas da Pasta e das ações
consideradas prioritárias de cada secretaria finalística do ministério.

Petrobras PN (26/03)| 4,72%
Câmbio (26/03)|
R$/US$| 3,8646
R$/€| 4,3597
Petróleo|

Fonte: MME - 26/03/2019

WTI US$/Barril (26/03)| 59,94

Petrobras informa resultado parcial da Oferta de Recompra de Títulos

Brent US$/Barril (26/03)| 67,97

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 19/03/2019, informa o resultado parcial da
Oferta de Recompra Waterfallefetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”).
Fonte: Agência Petrobras - 26/03/2019

Gás Natural (26/03)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,740

Cursos Firjan SENAI

Petrobras anuncia mudanças na prática de preços do diesel

Petróleo | Agenda - Março-Abril

Os preços do diesel nas refinarias da companhia, que correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final, serão reajustados por períodos não inferiores a 15 dias. A Petrobras continuará a utilizar mecanismos de proteção, como o hedge com o emprego de derivativos, cujo objetivo é preservar a rentabilidade de
suas operações de refino.

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

Fonte: Agência Petrobras - 26/03/2019

 Inspeção visual subaquático

Alerj realiza audiência pública para análise de produção e distribuição de gás no estado
A Comissão de Minas e Energia da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou nesta
quinta-feira, (21/03) uma audiência pública para avaliar contratos das concessionárias de distribuição de gás
do estado. Um dos temas abordados na audiência foi a possibilidade de abertura do mercado livre de gás no
estado. Segundo o presidente da comissão, deputado Max Lemos (MDB), um relatório final sobre o encontro
será elaborado com a meta da redução de tarifa do serviço de gás prestado no estado.

 Inspeção por partículas magnéticas
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Alerj - 21/03/2019

Eventos

Mais cinco petroleiras no roadshow da cessão onerosa
O ministério de Minas e Energia recebe mais cinco petroleiras nesta quarta-feira, 27, para discutir o leilão
do excedente da cessão onerosa – é a continuação do roadshow em que estão sendo apresentadas algumas regras e o perfil das oportunidades.

Em breve

Fonte: epbr - 27/03/2019

Castello Branco falará à Comissão de Infraestrutura
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/03/2019

Cade aprova farm-in da PetroRio em Frade
Fonte: Brasil Energia petróleo - 26/03/2019

Gás: novo programa beneficiará infraestrutura
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 26/03/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

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

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.

03/04/2019 a 04/04/2019
ANP

06/2019

10/04/2019

26/04/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta da Resolução ANP que revisará a Resolução ANP nº 22/2014
que estabelece critérios para obtenção do registro de graxas e óleos lubrificantes a serem comercializados no
território nacional, responsabilidades e obrigações dos detentores de registro, produtores e importadores de
lubrificantes, bem como as vedações a esses agentes e aos distribuidores e revendedores.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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