NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (19/10)| 0,40%

PETROBRAS: CONTRATAMOS FPSO PARA O CAMPO DE SÉPIA

PETROBRAS ON (19/10)| 0,66%
PETROBRAS PN (19/10)| 0,06%

Assinamos, no dia 13 de outubro, contrato com o Grupo Modec para o afretamento de plataforma do tipo FPSO que será utilizado no

CÂMBIO (19/10)|

projeto de desenvolvimento da produção do campo de Sépia, oriundo do contrato de Cessão Onerosa, localizado no pré-sal da Bacia

R$/US$| 3,1727
R$/€| 3,7600

de Santos. FPSO (Floating Production Storage and Offloading) é a sigla em inglês que identifica uma unidade flutuante de produção,

PETRÓLEO|

armazenamento e transferência de petróleo. (Fonte: Petrobras - 19/10/2017)

WTI US$/Barril (19/10)| 51,29
BRENT US$/Barril (19/10)| 57,23

DEPOIS DE ESTUDAR O MERCADO, GAZPROM DECIDE INVESTIR NO BRASIL E EXPANDIR NEGÓCIOS NA AMÉRICA DO

GÁS NATURAL (19/10)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

SUL

2,873

Depois de se instalar no Brasil de maneira discreta, ainda na época da gestão Graça Foster, a gigante russa Gazprom, maior companhia de gás natural do mundo, já tem planos de crescer no Brasil e na América Latina, onde já desenvolve projetos em países como
Bolívia e Venezuela. (Fonte: PetroNotícias - 19/10/2017)

DISPUTAS ACIRRADAS DURANTE AS RODADAS DO PRÉ-SAL

Deverá haver disputa acirrada por todas as oito áreas exploratórias de petróleo e gás que serão ofertadas na semana que vem em
dois leilões do pré-sal, disse nesta quinta-feira o diretor-geral da reguladora ANP, Décio Oddone. “Acho que haverá oferta pelas oito
áreas e disputa acirrada por algumas delas”, disse ele a jornalistas após a posse do novo diretor da ANP Cesário Cecchi. (Fonte: TN

Conheça as categorias e
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inovadores.

Petróleo - 19/10/2017)

ANP REALIZA CERIMÔNIA DE POSSE DE NOVO DIRETOR

Foi realizada nesta quinta-feira (19/10), no Rio de Janeiro, a cerimônia de posse do novo diretor da ANP, José Cesário Cecchi. Além
dos diretores atuais da ANP, Décio Oddone, Felipe Kury e Aurélio Amaral, estiveram presentes ex-diretores, técnicos da Agência e autoridades, entre elas o secretário adjunto de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, João

30 de outubro | Rio de Janeiro

Souto. (Fonte: ANP - 19/10/2017)

ANP ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE CLÁUSULAS ARBITRAIS EM CONTRATOS

A ANP abriu consulta pública para obter sugestões sobre melhorias na redação das cláusulas arbitrais das minutas de contratos para
exploração e produção de petróleo e gás natural de futuras rodadas de licitação a serem organizadas pela Agência. A audiência pública
sobre o tema ocorrerá no dia 14 de novembro. (Fonte: ANP - 19/10/2017)

24 a 26 de outubro
Rio de Janeiro

REFINARIAS DE PETRÓLEO DA CHINA REGISTRARAM ATIVIDADE RECORDE EM SETEMBRO, DIZ GOVERNO

As refinarias de petróleo da China aumentaram as atividades em 12,7 por cento e registraram um recorde em setembro, de acordo

PETRÓLEO

dados divulgados nesta quinta-feira, após uma grande unidade estatal ser lançada e plantas independentes voltarem a operar depois



Inspeção Visual Subaquática

de um período de manutenção. (Fonte: TN Petróleo - 19/10/2017)



Corte e Soldagem Subaquática
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Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional



Técnico em Petroquímica

SHANDONG KERUI MAIS PERTO DE CONTRATO DA UPGN DO COMPERJ (Fonte: Brasil Energia - 20/10/2017)

ANP DIZ QUE SERÁ MAIS SELETIVA EM ESCOLHA DE BLOCOS PARA 15ª RODADA (Fonte: Valor - 20/10/2017)

NAVAL

O QUE A COMISSÃO MISTA MUDOU NA MP DO REPETRO (Fonte: Brasil Energia - 20/10/2017)


ANP PROJETA CUSTO MENOR DE IMPORTAÇÃO DO PRODUTO DA BOLÍVIA (Fonte: Valor - 20/10/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ATRASA A RECEITA DA UNIÃO COM ÓLEO DO PRÉ-SAL (Fonte: Valor - 20/10/2017)

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

24/2017

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.

20/10/2017 a 08/11/2017

ANP

30/10/2017, das 9h às 13h

14/11/2017, das 10h às 17h

Obter subsídios e sugestões dos agentes econômicos, instituições de arbitragem e da sociedade em geral sobre melhorias a serem propostas na redação das cláusulas arbitrais das minutas de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural
de futuras rodadas de licitação a serem organizadas pela ANP.

