01/ 03/ 18

Classificação
baixa

A Petrobras teve nota rebaixada pela agência de classificação de risco Fitch. De BB, a
estatal passou para BB-, o rating
em moeda estrangeira, modificando também a perspectiva da
nota da companhia de negativa
para estável. A agência modificou também a nota brasileira
para BB-, devido a piora fiscal
do País e por conta de o governo
não implementar a reforma da
Previdência.

Repasse de 5,4
bilhões
O repasse referente à Participação Especial do quarto trimestre de 2017 atingiu R$ 5,4
bilhões, quase o total registrado
em todo o ano de 2016, que foi
de R$ 5,9 bilhões. O campo de
Lula foi o que gerou a maior arrecadação, com R$ 3,3 bilhões,
seguido por Sapinhoá, com R$
763,7 milhões, e Jubarte, com R$
437,3 milhões. Maricá e Niterói
foram os municípios que receberam os maiores repasses da
Participação Especial, R$ 165,1
milhões e R$ 145,3 milhões,
respectivamente, por serem os
maiores confrontantes com o
campo de Lula. Já o Estado do
Rio de Janeiro ficou com a bagatela de R$ 1,6 bilhão.

De olho no
concurso

Royalties no Rio

Com salários que variam
na casa entre R$ 2.217,56 e R$
9.955,44, o concurso para a Petrobras Petróleo Brasileiro S.A
tem sido a menina dos olhos
dos trabalhadores brasileiros.
Destinado a candidatos de ensino médio e superior, a estatal
está oferecendo mais de 700 vagas para contratação imediata e
para cadastro de reserva. Mas,
os interessados em conseguir
uma oportunidade na estatal
precisam correr. As inscrições
se encerram na próxima segunda-feira, 5 de março, pelo site
da Fundação Cesgranrio. Que tal
tentar?

Sabe-se que o governador
Pezão tem andado pelos quatro
cantos em busca de recursos que
ajudem a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro.
Fala-se que os royalties do petróleo devem servir de garantia
para que o estado consiga levantar cerca de 3 bilhões em uma
operação estruturada pelo Banco
do Brasil. Há ainda um plano de
recuperação econômico do Rio,
que será discutido pelo Ministério da Fazenda, com o intuito de
utilizar a arrecadação do petróleo como garantia para aquisição
de empréstimos. Como será que
isso vai acabar?

Otimismo
As próximas rodadas dos leilões do pré-sal têm dado otimismo
para o mercado de óleo e gás no Brasil. A queda da exigência no conteúdo local, apesar de preocupar, tem sido vista como estímulo para
a competitividade das empresas instaladas no Brasil. Os investidores
acreditam que com as alterações no marco regulatório do pré-sal, que
definiram o fim da exclusividade da Petrobras como exploradora de
petróleo no País, criou novas oportunidade para novos negócios para
outras empresas do setor.

Fase vinculante
Foi dado início à fase
vinculante da cessão da totalidade dos direitos de exploração, desenvolvimento e
produção do Polo Enchova e
do Polo Pampo, da Petrobras,
que fica no Estado do Rio de
Janeiro. Nessa fase, os interessados habilitados na fase
anterior receberão cartasconvite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento. Parece que a estatal está
seguindo firme no processo de venda dos seus ativos. Quando será
que a empresa irá parar?
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