NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (17/10)| 0,90%

WILSON SONS ENTREGA NAVIO REBOCADOR PARA SAAM SMIT

PETROBRAS ON (17/10)| 0,18%
PETROBRAS PN (17/10)| 0,06%

Num momento difícil para a indústria naval brasileira, uma boa notícia no horizonte. A Wilson Sons Estaleiros concluiu uma nova etapa

CÂMBIO (17/10)|

de um dos seus contratos e entregou a embarcação SST-Aruá à SAAM SMIT Towage Brasil. O navio rebocador foi construído no Gua-

R$/US$| 3,1763
R$/€| 3,7322

rujá (SP) e possui 24 metros de comprimento, 11 metros de largura e tração estática de 71 toneladas. (Fonte: PetroNotícias -

PETRÓLEO|

18/10/2017)

WTI US$/Barril (17/10)| 51,88
BRENT US$/Barril (17/10)| 57,88

ANP PARTICIPA DE SEMANA DO PETRÓLEO DA UFRJ
GÁS NATURAL (17/10)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, foi homenageado nesta terça-feira (17/10) com o 6º Prêmio Personalidade do Ano, concedido

2,962

pelos alunos da Society of Petroleum Engineers (SPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele foi escolhido em reconhecimento de suas ações relacionadas à regulação do setor e dos benefícios trazidos pelas melhorias na indústria de petróleo e gás.
(Fonte: ANP - 17/10/2017)

PETROBRAS: MOODY’S MELHORA NOSSA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A agência Moody’s anunciou a melhora da classificação de risco (rating) da nossa dívida corporativa de B1 para Ba3 e alterou a perspectiva de positiva para estável. A Moody’s destacou em seu relatório a melhora material do perfil da nossa liquidez, a redução da alavancagem, a sólida disciplina da administração e o fortalecimento da governança corporativa. (Fonte: Petrobras - 17/10/2017)

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.

CONSELHEIROS DA COSAN APROVAM COMPRA DE AÇÕES DA COMGÁS POR R$1,16 BI

Os conselheiros independentes da empresa de energia e logística Cosan aprovaram a aquisição de ações da distribuidora de gás natural Comgás junto à sua controladora Cosan Limited, segundo comunicado divulgado pela companhia na noite de segunda-feira. A
Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, com uma rede de mais de 14 mil quilômetros e 1,7 milhão de consumidores, segundo informações do site da companhia. (Fonte: Guia Oil & Gas - 18/10/2017)

ENCONTRO INTERNACIONAL DE PETRÓLEO EM MOÇAMBIQUE TEM O CONTEÚDO LOCAL COMO TEMA PRINCIPAL

Moçambique vai estar no centro das atenções do mercado de petróleo e gás da África com a realização do encontro internacional do

30 de outubro | Rio de Janeiro

PETRÓLEO

petróleo, em Maputo, na quinta (19) e sexta-feira (20). O encontro promete atrair também as principais petroleiras internacionais que



Inspeção Visual Subaquática

estão de olho no mercado de óleo e gás da região. (Fonte: PetroNotícias - 17/10/2017)



Corte e Soldagem Subaquática



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional



Técnico em Petroquímica

SHELL INVESTIRÁ EM SHIP-TO-SHIP NO BRASIL (Fonte: Brasil Energia - 18/10/2017)

ENTRADA DA EXXON EM SERGIPE-ALAGOAS EM ANÁLISE NO CADE (Fonte: Brasil Energia - 18/10/2017)

SUBSTITUTIVO DO PL DO GÁS É FINALIZADO E JÁ PODE RECEBER CONTRIBUIÇÕES (Fonte: Brasil Energia - 18/10/2017)

NAVAL


UTE NOVO TEMPO GANHA PRAZO ADICIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO (Fonte: Brasil Energia - 18/10/2017)

MARINHA E ANTAQ ASSINAM ACORDO DE COOPERAÇÃO (Fonte: Brasil Energia - 18/10/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

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.

