NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (14/11)| 2,27%

OS PROJETOS QUE PODEM GANHAR MAIS PRAZO EXPLORATÓRIO DA ANP

PETROBRAS ON (14/11)| 8,18%

A ANP publicou nesta quinta-feira (16/11) a resolução que regulamenta a adição de prazo exploratório para os contratos arrematados

PETROBRAS PN (14/11)| 7,75%

por petroleiras nas 11ª e 12ª rodadas de licitações, realizadas em 2013. A medida, segundo a agência, é necessária por conta do de-

CÂMBIO (14/11)|

sequilíbrio causado pela forte desvalorização do preço do petróleo, que alterou de forma significativa a perspectiva de economicidade

R$/US$| 3,2828

e o equilíbrio entre o risco assumido e a recompensa estimada de projetos de petróleo em todo o mundo. (Fonte: E&P Brasil -

R$/€| 3,8579

16/11/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (15/11)| 55,33

PETROBRAS: PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM OUTUBRO

BRENT US$/Barril (15/11)| 61,87

Nossa produção total de petróleo e gás natural, em outubro, foi de 2,77 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo

GÁS NATURAL (15/11)|

2,67 milhões boed produzidos no Brasil e 104 mil boed no exterior. A produção média de petróleo no país foi de 2,16 milhões de barris

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,080

por dia (bpd), em linha com os volumes de setembro. A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 80,3
milhões de m³/d, 1,5% abaixo do mês anterior. (Fonte: Petrobras - 14/11/2017)
ANP REALIZA DEBATE SOBRE CLÁUSULAS ARBITRAIS DE CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
A ANP realizou nesta terça-feira (14/11) audiência pública para debater as cláusulas arbitrais presentes nas minutas de contratos para
exploração e produção de petróleo e gás natural. O tema já havia passado por uma consulta pública de 20 dias (de 20/10 a 08/11).
“Essa é a primeira vez que abrimos um debate público exclusivo sobre uma cláusula arbitral. O objetivo é fazer uma cláusula mais moderna, mais condizente com o momento que vivemos”, afirmou procurador-geral da ANP, Evandro Caldas. (Fonte: ANP - 14/11/2017)
BGP ESTUDA SISMICA ONSHORE EM ALAGOAS
A chinesa BGP pretende realizar uma campanha para aquisição de dados sísmicos 3D, não exclusivos, na área do campo de Pilar, na
parte onshore da Bacia de Sergipe-Alagoas. O campo está localizado a 20 km da cidade de Maceió e ocupa parte da área dos municípios de Pilar, Marechal Deodoro, Satuba e Rio Largo. De acordo com a empresa chinesa, que faz parte da CNPC, em outubro de 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.

com base nos dados disponibilizados pela ANP, o campo contava com 295 poços perfurados, sendo 32 poços exploratórios e 263 poços de desenvolvimento e produção. (Fonte: E&P Brasil - 14/11/2017)
PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO DA CHINA EM OUTUBRO SOBE PARA 2° MAIOR NÍVEL REGISTRADO
As refinarias da China elevaram o processamento de petróleo para perto de níveis recorde em outubro, conforme as margens de refino
subiram após o órgão de planejamento estatal do país aumentar preços para gasolina e diesel nas bombas. (Fonte: TN Petróleo 14/11/2017)
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BÔNUS DE ASSINATURA E ÓLEO-LUCRO SEM AUMENTO (Fonte: Brasil Energia - 16/11/2017)
PETRÓLEO
SINAL VERDE PARA TLD DE LIBRA (Fonte: Brasil Energia - 16/11/2017)



Instalações Subaquáticas

UNIÃO ESTUDA NEGOCIAR EM BOLSA PETRÓLEO RECEBIDO NO REGIME DE PARTILHA DO PRÉ-SAL (Fonte: Valor -



Pintura Industrial

16/11/2017)



Básico de Mergulho Raso Profissional



Suporte Básico a Mergulhadores

MP DA PARTILHA ATÉ O FIM DESTE MÊS (Fonte: Brasil Energia - 16/11/2017)
GAVIÃO CABOCLO ENTRA EM PRODUÇÃO (Fonte: Brasil Energia - 16/11/2017)
DELIMITAÇÃO DE DESCOBERTA EM MARLIM ATÉ MEADOS DE 2018 (Fonte: Brasil Energia - 16/11/2017)
PETROBRAS VÊ PETRÓLEO ENTRE US$ 55 E US$ 65 O BARRIL NO MÉDIO PRAZO (Fonte: Valor - 16/11/2017)
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