NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (03/11)| 0,12%

ANP DIVULGA VOLUMES ESPERADOS PARA O EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA

PETROBRAS ON (03/11)| 0,97%

A ANP contratou a certificadora Gaffney, Cline & Associates para estimar os volumes recuperáveis no âmbito do Contrato de Cessão

PETROBRAS PN (03/11)| 0,24%
CÂMBIO (03/11)|

Onerosa. Trata-se de atividade de elevada complexidade. Todas as análises são executadas em ambiente de incertezas, em que as

R$/US$| 3,2914
R$/€| 3,8200

informações são limitadas. Os dados dos reservatórios, que determinam os projetos de engenharia, estão restritos a uma pequena

PETRÓLEO|

quantidade de amostras, quando existem. Em função disso, são utilizados parâmetros estatísticos que, ainda que calculados com a

WTI US$/Barril (03/11)| 55,64

melhor técnica disponível, estão sujeitos a grandes variações. (Fonte: ANP - 03/11/2017)

BRENT US$/Barril (03/11)| 62,07
GÁS NATURAL (03/11)|

ANP INDICA MAIS BLOCOS E CNPE DECIDE QUINTA SOBRE LEILÕES DE 2018

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,984

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reúne na próxima quinta-feira (9/11) para discutir os blocos exploratórios que
serão ofertados na 15ª rodada de áreas de concessão. Também deve discutir o 4º leilão do pré-sal, previstos para o primeiro semestre
do próximo ano. A diretoria da ANP aprovou esta semana a indicação de mais 11 blocos para o leilão, fechando uma indicação total de
85 áreas exploratórias. A agência sugeriu a realização de leilões separados, com editais e contratos diferentes para áreas onshore e

offshore. A tendência é que os leilões aconteçam nos dias 28 e 29 de março de 2018. (Fonte: E&P Brasil - 03/11/2017)

EXXON NÃO TEME TESLA: CAMINHÕES E QUÍMICOS CONDUZIRÃO DEMANDA

A frota de veículos elétricos não crescerá de forma suficientemente rápida para substituir uma parcela importante da demanda por
combustível, segundo o vice-presidente da Exxon, Jeff Woodbury. Além disso, a verdadeira ação, de todos modos, está nos caminhões
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pesados e nos produtos petroquímicos, disse ele em teleconferência com analistas na sexta-feira. (Fonte: TN Petróleo - 03/11/2017)

JORNAL FRANCÊS DESTACA GRANDE PARTICIPAÇÃO DA TOTAL NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO DO BRASIL

A empresa petrolífera francesa Total vai se beneficiar do início de um projeto gigante em águas ultraprofundas brasileiras, a 170 km
do Rio de Janeiro, destaca o jornal diário francês Les Echos. "O Brasil se tornará um país importante em nosso portfólio", disse Patrick

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

Pouyanné, CEO da Total, citado pelo periódico. (Fonte: Guia Oil & Gas - 06/11/2017)

REPSOL OBTEVE LUCRO DE US$ 614 MILHÕES NO TERCEIRO TRIMESTRE

A empresa espanhola Repsol anunciou um aumento em seu lucro líquido no terceiro trimestre de 2017 na comparação com o mesmo
período do ano anterior, impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo e por maiores margens de refinação. Em seu balanço, a
companhia reportou lucro líquido foi de 527 milhões de euros (US$ 614 milhões), ante 481 milhões de euros no ano anterior. (Fonte:

Rio de Janeiro | 13 de novembro

PetroNotícias - 03/11/2017)
PETRÓLEO
GOVERNO TEM ATÉ 15 BILHÕES DE BARRIS PARA LEILÃO EXTRA DO PRÉ-SAL (Fonte: Valor - 06/11/2017)

PROSAFE VÊ OPORTUNIDADES PARA NOVOS CONTRATOS NO BRASIL (Fonte: Brasil Energia - 06/11/2017)

EXXON GASTA US$ 1 BI POR ANO EM PESQUISA SOBRE ENERGIA LIMPA (Fonte: Valor - 06/11/2017)

PETROBRAS E DIAMOND ESTUDAM EXTENSÃO DE CONTRATO (Fonte: Brasil Energia - 06/11/2017)
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Técnico em Petroquímica

NAVAL

BRASIL RECEBE 7% DOS INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO DA REPSOL (Fonte: Brasil Energia - 06/11/2017)

BRASIL SEGURA PRODUÇÃO DA SHELL (Fonte: Brasil Energia - 06/11/2017)





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.

