NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (03/10)| 3,23%

ANP RETIRA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

PETROBRAS ON (03/10)| 4,65%

A ANP publicou no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (2/10), a revogação da Resolução ANP nº 1/2014, que dispunha sobre

PETROBRAS PN (03/10)| 3,77%

aditivos para combustíveis automotivos. A partir desta data, não é mais necessário que esses aditivos tenham registro da Agência. A

CÂMBIO (03/10)|

revogação segue as diretrizes de simplificação administrativa e redução do custo regulatório, de modo a estimular a concorrência e a

R$/US$| 3,1496

oferta de produtos. (Fonte: ANP - 03/10/2017)

R$/€| 3,7033

DISPUTA PELO CONTEÚDO LOCAL PODE PARAR NA JUSTIÇA POR QUEBRA DE CONTRATOS JÁ ASSINADOS

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (03/10)| 50,42

A mudança nas regras do conteúdo local foi debatida na manhã desta terça (3) na ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, em audiência pública que discutiu proposta de estender para contratos assinados a partir de 2005 os índices de com-

BRENT US$/Barril (03/10)| 56,00

pras no Brasil estipulados pelo governo Temer em março. (Fonte: PetroNotícias - 03/10/2017)

GÁS NATURAL (03/10)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,895

CESSÃO DE DIREITOS DO CAMPO DE MAROMBA NA BACIA CAMPOS: INÍCIO DE FASE VINCULANTE
Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 06/07/2017, informamos, junto com a Chevron Brasil Ltda., o início da fase vinculante referente ao processo de cessão do Campo de Maromba, na Bacia de Campos. Nesta fase do projeto são emitidas as cartas-convite
para os interessados habilitados na fase anterior, com as instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações
para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes. (Fonte: Petrobras - 03/10/2017)
2ª RODADA DO PRÉ-SAL TEM TOTAL DE 10 EMPRESAS HABILITADAS E A 3ª RODADA, 14
A Comissão Especial de Licitação (CEL) concluiu na segunda-feira (2/10) a análise dos pedidos de empresas que manifestaram interesse e solicitaram qualificação na 2ª e 3ª Rodadas do Pré-sal, que serão realizadas em 27 de outubro. Dez empresas estão habilitadas
para a 2ª Rodada do Pré-sal e para a 3ª, 14. Houve uma desistência para a 2ª Rodada do Pré-sal e uma para a 3ª. Das aprovadas, 11
são de origem estrangeira e apenas uma, a Petronas, ainda não possui contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural
no Brasil. (Fonte: ANP - 03/10/2017)
ESTOQUES DE PETRÓLEO DA OECD DEVEM VOLTAR A CRESCER EM 2018, DIZ IEA

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.

Previsões para crescimento do óleo de xisto nos Estados Unidos e incertezas sobre as importações de petróleo pela China poderão
levar os estoques de petróleo a crescer novamente no próximo ano após cortes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo

PETRÓLEO

(Opep) e de países de fora do grupo contribuírem para reduções "substanciais" neste ano, disse a Agência Internacional de Energia



Inspeção Visual Subaquática



Corte e Soldagem Subaquática

FERRAMENTA DA ABB PROMETE MELHORAR SISTEMAS DE CONTROLE DE EMPRESAS DO SETOR DE ÓLEO & GÁS E



Instalações Subaquáticas

QUÍMICO



Pintura Industrial

Os sistemas de controle das empresas do setor de petróleo, gás e químico ganha um novo aliado. Pela primeira vez, elas podem se



Básico de Mergulho Raso Profissional

aprofundar na análise dos dados gerados pelo seu sistema de controle, seja da ABB ou de terceiros utilizando o Enterprise Analytics.



Técnico em Petroquímica

(IEA, na sigla em inglês). (Fonte: TN Petróleo - 03/10/2017)

Em uma única plataforma os dados poderão ser processados e analisados de forma inteligente. (Fonte: PetroNotícias - 03/10/2017)

NAVAL

PETROBRAS DIZ TER GANHO COM PETRÓLEO A PARTIR DE US$ 30 (Fonte: O Globo - 04/10/2017)



OPERADORAS E FORNECEDORES DISPOSTOS A DIALOGAR (Fonte: Brasil Energia - 04/10/2017)

As datas de início estão sujeitas a alteração

ESTATAL CONTABILIZA ATRASOS POR EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO LOCAL (Fonte: Valor - 04/10/2017)

Rio de Janeiro | Campos | Caxias - Outubro

Técnico em Construção Naval

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.

