NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (27/10)| 0,10%

RODADAS DO PRÉ-SAL CONSOLIDAM RETOMADA DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL

PETROBRAS ON (27/10)| 1,75%

A 2ª e a 3ª Rodadas de Partilha da Produção no Pré-sal, realizadas hoje (27/10) pela ANP, consolidaram a retomada do setor de pe-

PETROBRAS PN (27/10)| 1,79%

tróleo e gás no Brasil. Foram arrematados seis blocos, dos oito oferecidos nos dois leilões, gerando R$ 6,15 bilhões de arrecadação em

CÂMBIO (27/10)|
R$/US$| 3,2795

bônus de assinatura de R$ 760 milhões em investimentos previstos. (Fonte: ANP - 27/10/2017)

R$/€| 3,7967

MP VAI MUDAR COMERCIALIZAÇÃO DO PRÉ-SAL

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (27/10)| 53,90

O governo federal vai editar uma Medida Provisória para fazer alteração no marco regulatório da partilha da produção no país. A ideia
é liberar a Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) para comercializar o petróleo produzido nas áreas de partilha da produção, já que a Petrobras

BRENT US$/Barril (27/10)| 60,44
GÁS NATURAL (27/10)|

manifestou que não tem interesse em relação à atividade. A mudança é necessária já que a legislação atual prevê que a PPSA contrate

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,752

um agente comercializador para vender o óleo da União nos projetos. O problema atual é que a lei prevê que o agente comercializador
contratado informe ao governo o preço final de venda, o que não é feito por nenhuma trading. (Fonte: E&P Brasil - 27/10/2017)
STATOIL E EXXON FAZEM TRANSAÇÃO BILIONÁRIA EM CARCARÁ APÓS LEILÃO
Vencedoras do leilão de Norte de Carcará no pré-sal da Bacia de Santos, as gigantes Statoil, ExxonMobil e Galp concordaram com uma
série de transações subsequentes na região adjacente de Carcará (BM-S-8), de modo a alinhar fatias acionárias na região, em um negócio que pode render 1,55 bilhão de dólares à norueguesa. (Fonte: Guia Oil & Gas - 30/10/2017)
BP QUER DESENVOLVER BLOCOS DE PETRÓLEO NO BRASIL RAPIDAMENTE, DIZEM EXECUTIVOS
A petroleira BP planeja se movimentar rapidamente para desenvolver campos de petróleo nos dois blocos que obteve na região do
pré-sal, avaliados pela empresa como uma boa aposta em qualquer cenário de preços, disseram executivos. O Brasil leiloou seis blocos, de oito no total, em uma região com reservas estimadas de 12 bilhões de barris. A BP arrematou dois dos blocos, um em parceria
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com a Petrobras e outro com a Petrobras e uma unidade da petroleira estatal chinesa CNPC. (Fonte: Guia Oil & Gas - 30/10/2017)
PETRÓLEO

LUCROS DA EXXON E CHEVRON SALTAM NO 3º TRI COM ELEVAÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO
A Exxon Mobil e a Chevron, duas das maiores produtoras de petróleo do mundo, disseram que seus lucros trimestrais subiram cerca
de 50 por cento, impulsionados pelo aumento dos preços da commodity e custos mais baixos. Os resultados mostraram maior geração
de caixa em ambas as empresas e na indústria em geral, com investidores mantendo pressão para uma disciplina de capital em todo o
setor de energia. (Fonte: Guia Oil & Gas - 30/10/2017)
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Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional



Técnico em Petroquímica

ÁREAS DO PRÉ-SAL NÃO ARREMATADAS VOLTAM PARA BANCO DE DADOS, DIZ ANP (Fonte: Valor - 30/10/2017)
NAVAL
SHELL PROMETE INVESTIR MAIS DE US$ 2 BILHÕES AO ANO NO BRASIL ATÉ 2020 (Fonte: Valor - 30/10/2017)



CA APROVA REESTRUTURAÇÃO DAS UOS DA PETROBRAS (Fonte: Brasil Energia - 30/10/2017)

As datas de início estão sujeitas a alteração

CATAR DIZ QUE PETRÓLEO CAMINHA PARA UM PREÇO JUSTO (Fonte: O Globo - 30/10/2017)

Técnico em Construção Naval

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.

