NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (10/11)| 1,05%

ROYALTIES EM PAUTA NA ANP

PETROBRAS ON (10/11)| 0,17%

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, se reúne hoje com o deputado Júlio Lopes (PP/RJ) e prefeitos na sede da agência, no Rio de

PETROBRAS PN (10/11)| 0,00%

Janeiro. Lopes, que é um entusiasta da proposta da agência de redução de royalties para produção incremental de petróleo, está tra-

CÂMBIO (10/11)|

balhando com prefeitos do estado do Rio de Janeiro a aceitação ao projeto. (Fonte: E&P Brasil - 13/11/2017)

R$/US$| 3,2655
R$/€| 3,8082

15ª RODADA VAI LICITAR SETOR RETIRADO DO LEILÃO DE 2007

PETRÓLEO|

A 15ª rodada da ANP, aprovada ontem pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e que será realizada em 29 de março, vai
licitar o setor SC-AP-5, em águas profundas da Bacia de Campos, e que foi retirado da 9a rodada de licitações da agência após o
anúncio da descoberta do pré-sal, feito há exatamente 10 anos. A decisão de uma década atrás foi tomada quando o governo do ex-

WTI US$/Barril (10/11)| 56,74
BRENT US$/Barril (10/11)| 63,52
GÁS NATURAL (10/11)|

presidente Lula decidiu criar uma Comissão Interministerial para instituir um novo modelo de regulatório para o pré-sal brasileiro: a

HENRY HUB US$/MMBtu|

partilha da produção. (Fonte: E&P Brasil - 10/11/2017)

3,213

PETRORIO TEM RESULTADO POSITIVO NO TERCEIRO TRIMESTRE E CRESCE NA COMPARAÇÃO COM 2016
A PetroRio, uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil, apresentou crescimento nos resultados do terceiro trimestre de 2017 após um período em que o campo de Polvo atingiu eficiência operacional de 98% - taxa mais alta
desde 2015. A companhia atingiu R$ 21 milhões de EBITDA e R$ 16,4 milhões de lucro líquido no período. (Fonte: TN Petróleo 10/11/2017)
PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NESTA SEMANA ATINGE NOVA MÁXIMA NO BRASIL, DIZ ANP
O preço médio da gasolina no Brasil subiu 1,4 por cento nesta semana, ante a semana anterior, atingindo uma nova máxima nominal
no Brasil, apontou levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço da gasolina atingiu uma
média de 3,938 reais por litro, ante de 3,882 reais na semana passada, segundo pesquisa da ANP. O avanço ocorreu após a Petrobras
elevar o valor dos combustíveis alguns dias na semana, apontando como um dos motivos o aumento das cotações dos produtos e do
petróleo no mercado internacional. (Fonte: Guia Oil & Gas - 13/11/2017)

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.

CHINESA CEFC E RUSSA ROSNEFT ESTUDAM COMPLEXO PETROQUÍMICO NO SUL DA CHINA
O conglomerado privado CEFC China Energy e a maior produtora de petróleo da Rússia, a Rosneft, concordaram em estudar a possibi-

PETRÓLEO

lidade de construir um complexo petroquímico no sul da China, disse a Rosneft. O acordo irá aprofundar a cooperação estratégica en-



Corte e Soldagem Subaquática

tre Rosneft e CEFC, que já havia concordado em setembro em comprar 14,2 por cento da petroleira russa, em um negócio avaliado



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial

PETRÓLEO DEVE GERAR MAIS DE 500 MIL EMPREGOS ATÉ 2020 (Fonte: O Globo - 13/11/2017)



Básico de Mergulho Raso Profissional

PETROBRAS TENTA CONTRATAR UMS NOVAMENTE (Fonte: Brasil Energia - 13/11/2017)



Técnico em Petroquímica

em mais de 9 bilhões de dólares. (Fonte: Guia Oil & Gas - 13/11/2017)

MERCADO DE UEPS SE RECUPERA EM 2017 (Fonte: Brasil Energia - 13/11/2017)

NAVAL


PL DO GÁS PODE TRAZER INCERTEZAS JURÍDICAS, DIZ SCGÁS (Fonte: Brasil Energia - 13/11/2017)
NOVOS POÇOS PODEM DOBRAR PRODUÇÃO DE POLVO (Fonte: Brasil Energia - 13/11/2017)

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.

