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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (07/06)| 0,63%

Petrobras anuncia oferta pública secundária de ações ordinárias de titularidade da
Caixa Econômica Federal

Petrobras ON (07/06)| 2,72%
Petrobras PN (07/06)| 1,83%

A Petrobras informa que foram disponibilizados, na presente data, o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição secundária de 241.340.371 ações ordinárias de emissão da Petrobras e de titularidade da Caixa Econômica Federal ("Ações" e “Caixa”, respectivamente).

Câmbio (07/06)|
R$/US$| 3,8571
R$/€| 4,3686

Fonte: Agência Petrobras - 10/06/2019

Petróleo|

Petrobras informa sobre a oferta pública secundária de ações da BR Distribuidora

WTI US$/Barril (07/06)| 53,99
Brent US$/Barril (07/06)| 63,29

A Petrobras informa que, nesta sexta-feira (7/6), foi submetido à Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia para registro de oferta pública de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora, de titularidade da Petrobras, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n.º 400/2003, da Instrução da
CVM n.º 471/2008 e do Código de Atividades Conveniadas da Anbima e demais disposições aplicáveis, com
esforços de colocação das ações no exterior de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act
of 1933 (Oferta).

Gás Natural (07/06)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,34

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás

Fonte: Agência Petrobras - 07/06/2019

 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas

Petrobras prepara 3D com nodes em Golfinho
A Petrobras iniciou o licenciamento de uma campanha proprietária para aquisição de dados 3D, com nodes, no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. A campanha sísmica, prevista pela empresa para
começar em fevereiro de 2021, deve levar 150 de duração.

 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas

Fonte: epbr - 10/06/2019

 Operação de Câmara Hiperbárica

DOF assina extensão de contrato para embarcação de apoio em operação para Petrobras
A DOF anunciou nesta sexta-feira (7) que conseguiu uma prorrogação de um ano para a embarcação Skandi
Hav, que está em operação para a Petrobrás. De acordo com a companhia, o novo acordo para o navio será aplicável a partir deste mês.

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: PetroNotícias - 07/06/2019

Proposta de novo marco regulatório do gás deve sair em junho, diz MME
Durante cerimônia de lançamento do Programa Integrado Petrobras de Proteção de Dutos (Pró-Dutos), na
manhã desta sexta-feira, no Rio, o ministro disse ainda que o governo brasileiro deve contar com algum
tipo de acordo de cooperação com os Estados Unidos e Israel para troca de informações sobre furto de petróleo e derivados em oleodutos.
Fonte: Abegás - 10/06/2019

Desinvestimentos da Petrobras ganham força
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/06/2019

Os ativos offshore da Petrobras
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/06/2019

Gás de Azulão com data definida para térmica
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 07/06/2019
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-

Instrução Normativa que dispõe sobre o regime especial de industrialização de bens destinados à exploração, ao
desenvolvimento e à produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos (RepetroIndustrialização).
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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