NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (17/11)| 1,28%

RIO QUER GARANTIR ESTE ANO OPERAÇÃO DE ATÉ US$ 980 MILHÕES

PETROBRAS ON (17/11)| 1,04%

O governo do estado o Rio de Janeiro quer garantir ainda este ano uma operação de securitização de receitas futuras de royalties e

PETROBRAS PN (17/11)| 1,33%

participações especiais de petróleo capaz de injetar até US$ 980 milhões nos cofres públicos – o equivalente a cerca de R$ 3,2 bilhões.

CÂMBIO (20/11)|

A terceira de uma série de operações iniciadas em 2013, a transação será um alívio ao caixa estadual, que prevê déficit nas contas

R$/US$| 3,2608

púbicas de R$ 20 bilhões em 2018 já contando com o recurso extra dessa e outra operação de funding – ambas previstas no plano de

R$/€| 3,8334

recuperação fiscal do Estado. (Fonte: E&P Brasil - 18/11/2017)

PETRÓLEO|

PETROBRAS ANUNCIA NOVA ETAPA DE VENDA DE CAMPOS TERRESTRES DO NORDESTE

WTI US$/Barril (20/11)| 56,09

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (17) o início da fase não vinculante da venda dos direitos de exploração, desenvolvimento e

BRENT US$/Barril (20/11)| 62,22

produção de três conjuntos de campos terrestres. São eles Polos Riacho da Forquilha, Buracica e Miranga, localizados nos estados do

GÁS NATURAL (20/11)|

Rio Grande do Norte e Bahia. Na chamada “fase não vinculante”, os potenciais compradores têm a opção de apresentar a primeira

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,047

oferta do projeto. Esta, por sua vez, é denominada “oferta não vinculante”. Este tipo de proposta ainda não traz um compromisso formal de compra. Pode haver desistência sem ônus ou penalidade. (Fonte: PetroNotícias - 17/11/2017)
DIRETOR-GERAL DA ANP APRESENTA PRÓXIMAS RODADAS A INVESTIDORES NOS EUA
O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, participou esta semana de reuniões e eventos com investidores nos Estados Unidos para debater as mudanças regulatórias implementadas no Brasil, apresentar os resultados das rodadas conduzidas em 2017 e começar a divulgação das rodadas de licitação de blocos para exploração e produção de petróleo e gás programadas para 2018 – a 15ª Rodada, no
regime de concessão, e a 4ª Rodada de Licitações, no regime de partilha, com áreas do pré-sal. (Fonte: ANP - 17/11/2017)
PARANAGUÁ REGISTRA MAIOR MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE SUA HISTÓRIA
O Porto de Paranaguá registrou, na última quinta-feira (16), o maior volume de cargas já movimentadas em um mesmo ano na sua
história. O complexo chegou a marca de 49.409 mil toneladas em 2017. A movimentação registrada entre janeiro e novembro deste
ano já é 15% maior se comparada ao mesmo período de ano passado, quando 40 milhões de toneladas de produtos entraram e saíram pelo porto paranaense. (Fonte: Portal Naval - 20/11/2017)

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.

RECUO NA PRODUÇÃO PETROLÍFERA DA VENEZUELA ABRE ESPAÇO PARA CONCORRENTES, DIZEM FONTES
Agora que o dilapidado setor energético da Venezuela está tendo dificuldades de cumprir a meta nacional de produção de petróleo
estipulada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), produtores rivais pertencentes à entidade começaram a preencher o vazio, disseram fontes da Opep e da indústria. (Fonte: TN Petróleo - 20/11/2017)
Rio de Janeiro | 27 a 29 de novembro

CADE APROVA SAÍDA DA SHELL DA COMGÁS

Desconto para associados Sistema FIRJAN
O Cade aprovou, sem restrições, a operação de venda de 16,77% da participação da Shell na Comgás para a Cosan. A transação, avaliada em R$ 1,16 bilhão, foi anunciada em meados de outubro e representa a saída direta da petroleira do capital da distribuidora de
gás natural. A Shell é hoje a principal petroleira privada do país e sócia da Petrobras nos maiores campos do pré-sal da Bacia de Santos. A empresa pretende investir US$ 2 bilhões por ano no país até 2020. (Fonte: E&P Brasil - 21/11/2017)

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas

STATOIL ESTENDE CONTRATO COM A ARCHER PARA PEREGRINO (Fonte: Brasil Energia - 21/11/2017)



Pintura Industrial

SUAPE QUER TÉRMICA A GNL DE US$ 1,5 BILHÃO (Fonte: Brasil Energia - 21/11/2017)



Básico de Mergulho Raso Profissional

MP QUE DESTRAVA RECURSO DO PRÉ-SAL ESTÁ NA CASA CIVIL, DIZ MINISTRO (Fonte: Valor - 21/11/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

NAVAL

ALVOPETRO VAI TESTAR TIGHT GAS NO RECÔNCAVO (Fonte: Brasil Energia - 21/11/2017)


LICITAÇÃO DE BÚZIOS V PODE SOFRER NOVO ADIAMENTO (Fonte: Brasil Energia - 21/11/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

SAPURA FARÁ DUTO E CONEXÃO DE FSRU EM SERGIPE (Fonte: Brasil Energia - 21/11/2017)

RJ - Novembro | Dezembro

INFORMAÇÕES RELEVANTES

PLV 36/2017

Instituição do regime tributário especial para as atividades
de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
gás natural

Comissão Mista da
MPV 795/2017

Aguardando deliberação na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PL 4663/2016

Regulamenta a exploração e produção de acumulações
marginais de petróleo e gás natural por produtores independentes

Beto Rosado

Aguardando deliberação na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PL 1339/2015

Condiciona a exortação de petróleo do Pré-Sal ao atendimento do mercado interno por derivados básicos refinados

Chico Lopes

Aguardado deliberação na Comissão de Minas e
Energia

