NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (01/11)| 0,65%

PRÉ-SAL PRODUZ QUASE 50% DOS 2,653 MILHÕES BPD DO BRASIL EM SETEMBRO

PETROBRAS ON (01/11)| 0,69%
PETROBRAS PN (01/11)| 0,78%

A produção do pré-sal em setembro totalizou aproximadamente 1,677 milhão de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de

CÂMBIO (01/11)|

6,6% em relação ao mês anterior. A produção, oriunda de 82 poços, foi de 1,351 milhão de barris de petróleo por dia e 52 milhões de

R$/US$| 3,2730
R$/€| 3,8068

metros cúbicos de gás natural por dia e correspondeu a 49,8% do total produzido no Brasil. (Fonte: TN Petróleo - 01/11/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (02/11)| 54,54

INDÚSTRIA DO BRASIL CRESCE E VOLTA A CONTRATAR EM OUTUBRO PELA 1ª VEZ EM QUASE 3 ANOS, MOSTRA PMI

BRENT US$/Barril (02/11)| 60,62
GÁS NATURAL (02/11)|

A atividade da indústria brasileira apresentou crescimento pelo terceiro mês seguido em outubro e chegou ao nível mais alto em cinco

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,935

meses, iniciando o quarto trimestre com contratações pela primeira vez em quase três anos, segundo a pesquisa Índice de Gerentes
de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira. (Fonte: TN Petróleo - 01/11/2017)

14ª RODADA PODE PERDER UM BLOCO EM TERRA

A 14ª rodada da ANP deve ficar menor com a decisão da Comissão Especial de Licitação de não habilitar a Greenconsult Consultoria
Empresarial na concorrência. A empresa, que arrematou o bloco SEAL-T-430, um dos dois blocos arrematados na parte terrestre da
bacia potiguar no leilão, pode ainda recorrer da decisão. Se a decisão for mantida, a 14ª rodada terá um bloco exploratório a menos.
O leilão teve ao todo 37 áreas exploratórias vendidas e marcou a primeira concorrência com áreas offshore do calendário de leiloes até
2019. (Fonte: E&P Brasil - 01/11/2017)

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.

EM REUNIÃO NA FIEMG, DÉCIO ODDONE FALA SOBRE A RETOMADA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, participou, nesta quarta-feira (01/11), de uma reunião da Câmara de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), onde falou sobre a retomada do setor de óleo e gás no Brasil. Oddone afirmou

Rio de Janeiro | 08 de novembro
que os investimentos nos blocos arrematados nas rodadas realizadas este ano virão de forma mais intensiva a partir de 2020 e que a

Desconto para associados Sistema FIRJAN

ANP está tomando as medidas regulatórias necessárias para destravar investimentos no curto prazo. (Fonte: ANP - 01/11/2017)

REPLAN SÓ DEVE VOLTAR A OPERAR DEPOIS DO PRÓXIMO DOMINGO

Até o próximo domingo, 5, a Refinaria de Paulínia, a Replan, a maior refinaria do país, deverá voltar a operar. Não normalmente, porque ainda serão precisos muitos ajustes após os incidentes que ocorreram depois de uma falha operacional que obrigou a Petrobrás a

Rio de Janeiro | 13 de novembro

interromper todas as operações de suas unidades de processo. (Fonte: PetroNotícias - 03/11/2017)

ROYALTIES DE ÁREAS DO PRÉ-SAL PODEM RENDER R$ 50 BI AO RIO (Fonte: Valor - 03/11/2017)

LEILÃO REFORÇA CAIXA E AMPLIA DEBATE DAS REGRAS DO PRÉ-SAL (Fonte: Brasil Energia - 03/11/2017)

QG-2 NO PARNAÍBA (Fonte: Brasil Energia - 03/11/2017)

SHELL VÊ LUCRO QUASE TRIPLICAR NO 3º TRIMESTRE E SOMA US$ 4,1 BILHÕES (Fonte: Valor - 03/11/2017)

PETRÓLEO



Corte e Soldagem Subaquática



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional



Técnico em Petroquímica

NAVAL
MCDERMOTT PRESTES A INICIAR SUBSEA DE ATLANTA (Fonte: Brasil Energia - 03/11/2017)



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO SOBRE 3% EM SETEMBRO (Fonte: Brasil Energia - 03/11/2017)

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.

