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Notícias em Destaque

Publicações

Petrobras informa sobre venda da Liquigás: Divulgação de Oportunidade - Teaser
A Liquigás é subsidiária integral da Petrobras e atua no engarrafamento, distribuição e comercialização
de gás liquefeito de petróleo (GLP). A empresa está presente em 25 estados brasileiros e possui
infraestrutura logística única, com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e
carregamento rodoferroviário, e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados.
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Indicadores
Ibovespa (28/03)| 2,70%

Fonte: Agência Petrobras - 29/03/2019

Petrobras ON (28/03)| 1,67%

Petrobras contrata linha de crédito compromissada no valor de US$ 3,25 bilhões

Petrobras PN (28/03)| 2,63%

A Petrobras informa que assinou ontem uma linha de crédito compromissada (Revolving Credit FacilityRCF) no valor de US$ 3,25 bilhões, com vencimento em março de 2024, podendo ser prorrogado em até
dois anos. O contrato, assinado com 18 bancos, permite à companhia efetuar saques da linha até o mês
anterior ao vencimento.
Fonte: Agência Petrobras - 28/03/2019

Câmbio (28/03)|
R$/US$| 3,9682
R$/€| 4,4587
Petróleo|
WTI US$/Barril (28/03)| 59,30
Brent US$/Barril (28/03)| 67,82

MPF pede retirada de blocos da oferta permanente da ANP

Gás Natural (28/03)|

O Ministério Público Federal solicitou à ANP manifestão sobre a existência de blocos exploratórios para a
produção de petróleo e gás em áreas com potencial impacto sobre terras indígena e áreas de especial
interesse ambiental na oferta permanente. O MPF quer retirada dos blocos do leilão, já que – segundo o
órgão – há registro de bloco no encontro das águas dos rios Negro e Solimões.

Henry Hub US$/MMBtu|

2,710

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

Fonte: epbr - 28/03/2019

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD
 Pintura industrial

PPSA tem novo presidente

 Instalações subaquáticas

O novo presidente é a primeira indicação da atual gestão do MME para o comando da estatal, que é o
braço da União nos contratos de partilha da produção do pré-sal e vai representar o estado no leilão do
excedente da cessão onerosa. Não existem atualmente outras mudanças previstas para a direção da
empresa.

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

 Inspeção visual subaquático
 Inspeção por partículas magnéticas

Fonte: epbr - 29/03/2019

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Petrobras multada por não explorar pré-sal de Jequitinhonha

 Aperfeiçoamento de Mergulho

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 29/03/2019

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho

Campo boliviano que abastece o Brasil está em declínio

As datas de início estão sujeitas a alteração

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/03/2019

Eventos

Desinvestimentos da Petrobras nas mãos do STF
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/03/2019
Em breve

Equinor avança em Norte de Carcará
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 28/03/2019

Saudi Aramco leva controle da Sabic por US$ 69 bilhões
Fonte: Valor Econômico - 29/03/2019

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.

04/03/2019 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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