NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (30/10)| 1,55%

ARRECADAÇÃO COM RODADAS DO PRÉ-SAL PODE SUPERAR ESTIMATIVAS INICIAIS

PETROBRAS ON (30/10)| 0,29%

O diretor-geral da ANP afirmou que os estudos iniciais da Agência apontavam para arrecadação em torno de R$ 400 bilhões ao longo

PETROBRAS PN (30/10)| 1,47%

do período de produção dos campos do pré-sal licitados, incluindo excedente em óleo, royalties e imposto de renda. “Com as ofertas

CÂMBIO (30/10)|

que tivemos, essa previsão foi revista e pode chegar a R$ 600 bilhões. Esses números mostram o sucesso dos leilões", disse o diretor-

R$/US$| 3,2541

geral. Assim, a arrecadação total (bônus de assinatura, excedente em óleo, royalties e imposto de renda) deve ultrapassar amplamen-

R$/€| 3,7796

te as previsões iniciais. (Fonte: ANP - 30/10/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (30/10)| 54,15

PETROBRAS CONCLUI POÇO NO CAMPO DE LIBRA

BRENT US$/Barril (30/10)| 60,90

A Petrobras concluiu o poço 3BRSA1350RJS, no campo de Libra, no pré-sal da bacia de Santos. A atividade de perfuração foi realizada

GÁS NATURAL (30/10)|

em lâmina d’água de 2.098 metros, usando a sonda West Carina. Em setembro, a petroleira já havia notificado a Agência Nacional do

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,966

Petróleo (ANP) sobre a descoberta de indícios de hidrocarbonetos no poço. A companhia planeja iniciar a produção do campo de Libra
no dia 15 de novembro. (Fonte: PetroNotícias - 30/10/2017)
PPSA TERÁ QUE VENDER O QUE LHE CABE DO PETRÓLEO DE LIBRA ATÉ A CONTRATAÇÃO DE UMA TRADING INTERNACIONAL
Será organizada uma licitação internacional para se contratar esta trading comercializadora. Ao mesmo tempo será criado um mecanismo rapidamente para que a PPSA possa vender diretamente o petróleo que cabe a ela explorado do pré-sal. (Fonte: PetroNotícias 30/10/2017)
GOVERNO AVALIA AUTORIZAR TÉRMICAS MAIS CARAS; NEGOCIA OFERTA DE GÁS COM PETROBRAS
O governo avalia autorizar o despacho térmico no país fora da ordem de mérito, o que incluiu usinas mais caras e com maior impacto
na tarifa para o consumidor, diante do baixo nível dos reservatórios da hidrelétricas, disse o ministro de Minas e Energia, Fernando

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.

Coelho Filho, nesta segunda-feira. Segundo ele, o assunto será tratado na próxima reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), mas não há uma definição tomada. (Fonte: TN Petróleo - 30/10/2017)
NIPLAN E PROMON FAZEM CONSÓRCIO PARA AMPLIAR TERMINAL DE ARMAZENAGEM DA VOPAK NO PORTO DE SANTOS
A Niplan e a Promon foram as escolhidas pela holandesa Vopak para realizarem a construção de pelo menos 30 tanques de armazenagem na região portuária de Santos, em São Paulo. A Vopak é líder mundial independente na armazenagem de produtos líquidos para
as indústrias químicas e de petróleo. (Fonte: PetroNotícias - 30/10/2017)

Rio de Janeiro | 08 de novembro
Desconto para associados Sistema FIRJAN

CADE APROVA SEM RESTRIÇÕES COMPRA DA TCP PARTICIPAÇÕES POR OPERADORA DE PORTOS CHINESA
PETRÓLEO
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra da TCP Participações, que tem operações no



Corte e Soldagem Subaquática



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial

MINISTRO DIZ QUE AINDA É CEDO PARA MUDAR MODELO DE PARTILHA (Fonte: Brasil Energia - 31/10/2017)



Básico de Mergulho Raso Profissional

PETROBRAS INICIA POÇO DIRECIONAL EM MARLIM (Fonte: Brasil Energia - 31/10/2017)



Técnico em Petroquímica

porto de Paranaguá, no Paraná, pela China Merchants Port Holdings, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União
desta terça-feira. (Fonte: Portal Naval - 31/10/2017)

TRANSPETRO QUER DEBATE SOBRE OPERAÇÃO REMOTA (Fonte: Brasil Energia - 31/10/2017)
QUEIROZ GALVÃO NAVAL AMPLIA COMPLIANCE (Fonte: Brasil Energia - 31/10/2017)
LUCRO DA PETROCHINA CRESCE 291% NO TERCEIRO TRIMESTRE (Fonte: Valor - 31/10/2017)

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Novembro | Dezembro

INFORMAÇÕES RELEVANTES

20/10/2017 a 08/11/2017

ANP

24/2017

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.

