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Notícias em Destaque

Indicadores

Consórcio de Libra assina contrato para o segundo sistema de produção definitivo do
campo de Mero
A Petrobras, operadora do Consórcio de Libra, assinou, nesta segunda-feira (10/6), contrato com o Grupo
SBM para afretamento e operação do segundo sistema de produção definitivo do campo de Mero, localizado na área noroeste do bloco de Libra.

Ibovespa (10/06)| 0,36%
Petrobras ON (10/06)| 1,68%
Petrobras PN (10/06)| 0,41%
Câmbio (10/06)|
R$/US$| 3,8790
R$/€| 4,3883

Fonte: Agência Petrobras - 11/06/2019

Petróleo|

Cade julga acordo com a Petrobras para venda das refinarias

WTI US$/Barril (10/06)| 53,26

O Cade julga amanhã, a partir das 10h, o Termo de Cessação de Conduta (TCC) relacionado às atividades
de refino da Petrobras. A expectativa é que o TCC seja um direcionamento para a venda de unidades de
refino da companhia, em linha com recomendação já feita anteriormente por técnicos do Cade.
Fonte: epbr - 10/06/2019

Brent US$/Barril (10/06)| 62,29
Gás Natural (10/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,36

Cursos Firjan SENAI

Esforços conjuntos para aumentar competitividade subsea

Petróleo e Gás | Turmas abertas

Os esforços conjuntos entre fornecedores, operadores, universidades e governo para aumentar a competitividade da indústria subsea serão debatidos na sessão 4 do SPE Brazil Subsea Symposium: Unleashing the
potential of Subsea 4.0, que acontece em 18 e 19 de junho, na Firjan, no Rio de Janeiro

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores

Fonte: epbr - 11/06/2019

 Corte e Soldagem Subaquática

Repsol deixa projeto de gás no offshore do Espírito Santo

 Inspeção Subaquática

A Repsol Sinopec está deixando o BM-ES-21, projeto de exploração em parceria com a Petrobras no Espírito Santo. As companhias já notificaram o Cade da cessão gratuita de direitos no contrato. A Petrobras vai
assumir os 11,11% da Repsol Sinopec, passando a ter 100% do contrato.

 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

Fonte: epbr - 10/06/2019

 Básico de Mergulho

Petrobras recebe R$ 265 milhões por acordo de leniência da Braskem

As datas de início estão sujeitas a alteração

A Petrobras recebeu o valor aproximado de R$ 265 milhões da Braskem, em decorrência de acordo de leniência celebrado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Eventos

Fonte: Agência Petrobras- 10/06/2019

Petrobras prepara reestruturação de Gás e Energia
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 10/06/2019

PL que revoga o Repetro tramita na Câmara
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 10/06/2019

Petrobras busca novos RSVs
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 10/06/2019

Constellation a um passo do BM-S-11
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 10/06/2019

Petrobrás e Caixa vão movimentar R$ 15 bi no mercado
Fonte: Estadão - 11/06/2019
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