NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (13/11)| 0,43%

PROGRAMA CIRCUITO VIRTUOSO DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL DA ONIP É LANÇADO NA FIRJAN

PETROBRAS ON (13/11)| 0,29%

Com base no resultado positivo das últimas rodadas de licitação na área do petróleo e gás natural, o Ministério de Minas e Energia

PETROBRAS PN (13/11)| 0,48%

(MME) lançou ontem (13), em parceria com a Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip) e da Federação das Indústrias do

CÂMBIO (13/11)|

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o programa Circuito Virtuoso da Indústria de Óleo e Gás no Brasil. O programa visa a atender às

R$/US$| 3,2867

novas operadoras e afretadoras que estão entrando no país a partir das novas rodadas de leilões do setor e demonstrar que a indús-

R$/€| 3,8323

tria nacional fornecedora de bens e serviços na área de óleo e gás é competitiva e pode atender às demandas interna e externa.
PETRÓLEO|

(Fonte: TN Petróleo - 14/11/2017)

WTI US$/Barril (13/11)| 56,76

SHELL VAI INICIAR PERFURAÇÃO EM SUL DO GATO DO MATO EM 2019 E QUER INVESTIR EM ENERGIAS RENOVÁVEIS

BRENT US$/Barril (13/11)| 63,16
GÁS NATURAL (13/11)|

O presidente da Shell no Brasil, André Araújo, afirmou que a petroleira deve iniciar em 2019 a perfuração na área Sul do Gato do Ma-

HENRY HUB US$/MMBtu|

to, na Bacia de Santos. A área foi comprada pela empresa com consórcio com a Total no último leilão do pré-sal, realizado em outu-

3,167

bro. Durante encontro organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Araújo declarou que a Shell
está trabalhando nos pontos importantes para a exploração da nova área, que é adjacente ao prospecto de Gato do Mato. (Fonte: PetroNotícias - 13/11/2017)
RIO DEPENDE DA APROVAÇÃO DE PROJETO NO SENADO PARA GARANTIR US$ 1 BILHÃO
Em grave dificuldade financeira, o governo do Rio de Janeiro está dependendo da aprovação do PL 6488/2016, que permite a estados
e municípios usar recursos de royalties e participações especiais como garantia para empréstimos bancários e outras operações, para
conseguir fechar uma operação de emissão de títulos públicos que pode render até US$ 1 bilhão. (Fonte: E&P Brasil - 13/11/2017)
PROGRAMA COMBUSTÍVEL BRASIL REALIZA WORKSHOP SOBRE ABASTECIMENTO NA ANP
O Subcomitê de Abastecimento do Programa Combustível Brasil promoveu na ANP, nesta segunda-feira (13/11), o workshop “O abastecimento de combustíveis no Brasil”. O evento teve como objetivos apresentar as ações realizadas e debater cenários e propostas

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.

para os desafios relacionados ao abastecimento nacional. Segundo o diretor da ANP Cesário Cecchi, um dos objetivos do programa é
formular políticas públicas para o desenvolvimento do setor: “É preciso criar um arcabouço regulatório que atraia investimentos”.
(Fonte: ANP - 13/11/2017)
PETRÓLEO
PETROBRAS: APRESENTAMOS LUCRO LÍQUIDO DE R$ 5 BILHÕES NOS PRIMEIROS NOVE MESES DE 2017



Instalações Subaquáticas

Nosso lucro líquido atingiu R$ 5 bilhões nos primeiros nove meses de 2017, revertendo o prejuízo registrado no mesmo período do



Pintura Industrial

ano anterior e refletindo a melhora no desempenho operacional, em linha com as métricas estabelecidas no planejamento estratégico



Básico de Mergulho Raso Profissional

da companhia. No terceiro trimestre de 2017, nosso lucro líquido atingiu R$ 266 milhões, mesmo patamar do segundo trimestre de



Suporte Básico a Mergulhadores

2017. (Fonte: Petrobras - 13/11/2017)
NAVAL
MEDIDA PROVISÓRIA VAI TENTAR DESTRAVAR RECURSO DA UNIÃO COM O PRÉ-SAL (Fonte: Valor - 14/11/2017)
PETROBRAS CONTRATA TRÊS FPSOS EM 2018 (Fonte: Brasil Energia - 14/11/2017)
PRIMEIRO CAMPO DE LIBRA SE CHAMARÁ MERO (Fonte: Brasil Energia - 14/11/2017)



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.

