NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (16/11)| 2,38%

PETROBRAS ENCOMENDA TRÊS NOVAS PLATAFORMAS PARA 2018

PETROBRAS ON (16/11)| 1,87%

A Petrobras vai lançar licitações para contratar três novos navios-plataformas para produção de petróleo em 2018. O presidente da

PETROBRAS PN (16/11)| 3,00%

Petrobras, Pedro Parente, informou que já iniciou o processo de licitação para contratar uma plataforma (FPSO) para o campo de Bú-

CÂMBIO (16/11)|

zios, no pré-sal. Além disso, serão feitas mais duas concorrências: uma para a revitalização do campo de Marlim, na Bacia de Campos,

R$/US$| 3,2802

e outra para o Parque das Baleias, na Bacia do Espírito Santo. (Fonte: Guia Oil & Gas - 17/11/2017)

R$/€| 3,8631
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COMERCIALIDADE EM LIBRA SERÁ A PRIMEIRA OFFSHORE EM DOIS ANOS

WTI US$/Barril (16/11)| 55,14

A declaração de comercialidade do primeiro campo originário da área de Libra, pioneira de partilha da produção no país, em águas

BRENT US$/Barril (16/11)| 61,36

ultraprofundas da Bacia de Santos, será a primeira offshore feita no país desde a comercialidade de Sépia Leste, área da cessão one-

GÁS NATURAL (16/11)|

rosa que virou campo em novembro de 2015. Com isso, 2017 supera o último ano em comercialidades e deve fechar o ano com pelo

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,053

menos cinco novos campos comerciais, quatro em terra e um no mar. (Fonte: E&P Brasil - 17/11/2017)
ATÉ 8 NOVOS OPERADORES NO PAÍS COM VENDA DE CAMPOS DA PETROBRAS
O projeto de desinvestimento de campos terrestres da Petrobras pode colocar no país até oito novos operadores em terra. A estatal
tem hoje 69 campos à venda nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. A empresa está vendendo os campos em
oito polos, três em Sergipe, dois no Rio Grande do Norte, dois na Bahia e um no Ceará. A Petrobras é operadora de todas as concessões, com 100% de participação, à exceção de cinco campos. Em Cardeal e Colibri, a estatal detém 50% e a operadora é a Partex,
com 50%. Nos campos de Sabiá da Mata e Sabiá Bico-de-Osso, a estatal tem 70% e a operadora é a Sonangol, com 30%. Em Sanhaçu, a Petrogal detém 50%. (Fonte: E&P Brasil - 17/11/2017)
ANP ALTERA MARCO REGULATÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GLP
ANP publicou nesta quinta-feira (16/11) a Resolução nº 709/2017, que altera as Resoluções ANP nº 49/2016 e 51/2016, marcos regu-
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latórios da distribuição e revenda de GLP, respectivamente. A proposta de mudança foi motivada por demandadas pelos agentes regulados, que solicitaram a reavaliação de algumas regras devido ao momento de retração econômica do mercado de combustíveis. Após
ouvir as demandas e debater a situação com os agentes em reuniões e em um workshop, realizado em 19 de abril, a ANP avaliou a
necessidade de modificação de alguns aspectos das resoluções. (Fonte: ANP - 16/11/2017)
ESTATAL PERDE US$ 12,5 BILHÕES COM O COMPERJ
O Tribunal de Contas da União (TCU) calcula que as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) geraram prejuízo

Rio de Janeiro | 27 a 29 de novembro
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de US$ 12,5 bilhões à Petrobrás. A perda foi provocada especialmente por “gestão temerária” dos administradores da estatal que
aprovaram o avanço da construção do empreendimento que se mostrou “inviável economicamente”. (Fonte: Guia Oil & Gas 17/11/2017)

PETRÓLEO

EMPRESA MINEIRA LIDERA BID NO COMPERJ (Fonte: Brasil Energia - 17/11/2017)
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Básico de Mergulho Raso Profissional

PETROBRAS INICIA TERCEIRO POÇO DIRECIONAL DE LIBRA (Fonte: Brasil Energia - 17/11/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

ENEVA PERFURA NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE ARAGUAÍNA (Fonte: Brasil Energia - 17/11/2017)

NAVAL

MAIS EFICIENTES, PETROLEIRAS EXIBEM LUCRO DE US$ 42 BI (Fonte: Valor - 17/11/2017)

LICENCIAMENTO EM BARREIRINHAS JÁ LEVA QUATRO ANOS (Fonte: Brasil Energia - 17/11/2017)
ROBERTO MORO RENUNCIA AO CARGO DE DIRETOR DA PETROBRAS (Fonte: Brasil Energia - 17/11/2017)
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