NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (18/10)| 0,51%

MP DO REPETRO APROVADA EM COMISSÃO

PETROBRAS ON (18/10)| 0,00%
PETROBRAS PN (18/10)| 0,19%

Depois de duas reuniões nesta quarta-feira (18/10), a comissão mista destinada a apreciar a Medida Provisória 795 aprovou a propos-

CÂMBIO (18/10)|

ta apresentada pelo relator, deputado Julio Lopes (PP-RJ), que estende até 2040 os benefícios fiscais concedidos à indústria petrolífera

R$/US$| 3,1667

pela MP do Repetro. Dominada pela base de apoio ao governo, a comissão não teve dificuldades em aprovar em ampla maioria a pro-

R$/€| 3,7291

posta após esgotar os recursos da oposição, coordenada pelo PT. (Fonte: E&P Brasil - 19/10/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (18/10)| 52,04

ANP PODERÁ REABRIR PRAZO PARA OFERTAS PARA BLOCOS QUE NÃO RECEBEREM LANCES

BRENT US$/Barril (18/10)| 58,15
GÁS NATURAL (18/10)|

A ANP poderá reabrir o prazo para a apresentação de ofertas para os blocos das 2ª e 3ª Rodadas de Partilha da Produção no Pré-sal

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,854

que não tiverem recebido lances durante as licitações. O novo prazo será dado após a conclusão de cada uma das rodadas. (Fonte:
ANP - 19/10/2017)
FAIRFIELD NODAL COMEÇA AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS 3D DE LIBRA
A empresa Fairfield Nodal começou os trabalhos para adquirir e processar dados sísmicos marinhos 3D de alta resolução para o consórcio de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. Como se sabe, este é o primeiro projeto da companhia no offshore brasileiro e, nesta
campanha de aquisição de dados, a Fairfield utilizará o sistema de nodes de fundo do oceano Z3000. (Fonte: PetroNotícias 18/10/2017)
WILSON SONS VAI RECEBER US$ 8 MILHÕES DO BNDES PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES
A empresa Wilson Sons Rebocadores fechou um contrato de financiamento para reparo e manutenção de embarcações de sua frota. A

Conheça as categorias e
envie o seu projeto
Inovar é fundamental para a competitividade da indústria brasileira. O Edital
de Inovação para a Indústria é uma
iniciativa que valoriza essa prática,
financiando o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços
inovadores.

verba de US$ 8 milhões foi autorizada pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) e será liberada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Fonte: PetroNotícias - 18/10/2017)
PETROBRAS: PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM SETEMBRO
A produção média de petróleo no país foi de 2,17 milhões de barris por dia (bpd), volume 2,8% superior ao de agosto. Esse resultado
se deve, principalmente, à normalização da operação após parada programada dos FPSOs Cidade de Itaguaí e Cidade de Maricá, am-

30 de outubro | Rio de Janeiro

bos operando no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. (Fonte: Petrobras - 18/10/2017)
DOMMO VENDE 30% DE SUA PARTE NOS CAMPOS DE ATLANTA E OLIVA NA BACIA DE SANTOS

PETRÓLEO
O Conselho de Administração da Dommo Energia aprovou acordo entre a empresa e Azibras Exploração de Petróleo e Gás, subsidiária



Inspeção Visual Subaquática

do Grupo Seacrest, para a cessão de participação de 30% no Bloco BS-4, na Bacia de Santos. (Fonte: PetroNotícias - 18/10/2017)



Corte e Soldagem Subaquática



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial

O Cade aprovou, sem restrições, a aquisição pela Oceanpact da Servmar, empresa que entrou há três anos no mercado de resposta a



Básico de Mergulho Raso Profissional

emergências ambientais e, atualmente, presta serviços para a Petrobras. A Servmar é uma empresa do grupo Unipetro, que tem, prin-



Técnico em Petroquímica

CADE APROVA COMPRA DA SERVMAR PELA OCEANPACT

NAVAL

cipalmente, distribuidoras de derivados no Centro-Sul. (Fonte: E&P Brasil - 19/10/2017)


ENEVA INICIA NOVA PERFURAÇÃO NO PN-T-102 (Fonte: Brasil Energia - 19/10/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA PETROBRAS EM 2017 PODE SUPERAR A DO ANO PASSADO (Fonte: Valor - 19/10/2017)

RJ - Outubro | Novembro

INFORMAÇÕES RELEVANTES

11/08/2017 a 11/09/2017
ANP

21/2017

Recolher subsídios para revisão da Portaria ANP nº 170/2002, que regulamenta a atividade de transporte a granel de petróleo,
seus derivados, gás natural e biocombustíveis por meio aquaviário, compreendendo as navegações de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário e interior, conforme Ação 14.1 da Agenda Regulatória 2017-2018.
01/09/2017 a 02/10/2017

ANP

22/2017

30/10/2017, das 9h às 13h

24/10/2017, das 14h às 18h

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta da Resolução relativa à revisão da Portaria ANP nº 255/2000, que regulamenta o livre acesso a dutos de transporte de petróleo, seus derivados e biocombustíveis, com a extensão inferior a 15 km
(quinze quilômetros), conforme Ação 14.3 da Agenda Regulatória 2017-2018.

