NOTÍCIAS EM DESTAQUE
MP DO REPETRO SERÁ APROVADA AMANHÃ
O presidente da Petrobras, Pedro Parente, esteve no Palácio do Planalto e saiu otimista de uma reunião convocada pelo presidente
Michel Temer com ministros e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Parente recebeu uma sinalização de que o governo vai trabalhar
pela aprovação da Medida Provisória (MP) 795/2017, que trata do regime tributário especial para as atividades de exploração, desen-
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volvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. (Fonte: E&P Brasil - 28/11/2017)
IBOVESPA (27/11)| 0,13%

REFINARIA EM QINGDAO SERÁ MODELO PARA SINOPEC NO MARANHÃO

PETROBRAS ON (27/11)| 1,39%
PETROBRAS PN (27/11)| 1,43%

A refinaria da Sinopec na região de Qingdao, na China, deve ser a referência para o projeto que a empresa chinesa vai implantar no

CÂMBIO (27/11)|

estado do Maranhão, onde a Petrobras construiria a Refinaria Premium I, no município de Bacabeira, região metropolitana de São Luís.

R$/US$| 3,2212

A refinaria chinesa foi construída em dois anos e tem capacidade para processar 200 mil barris por dia de petróleo. A refinaria no Ma-

R$/€| 3,8445

ranhão demandaria investimentos entre US$ 7 e US$ 10 bilhões. (Fonte: E&P Brasil - 27/11/2017)
PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (27/11)| 58,11

BOLÍVIA QUER DISPUTAR MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

BRENT US$/Barril (27/11)| 63,84

A Bolívia acredita que poderia vender até 45 milhões de metros cúbicos por dia no Brasil. O diretor-executivo da YPBF, Javier Barriga

GÁS NATURAL (27/11)|

Arteaga disse que ”A medida que a Petrobrás deixar de ser a principal força nas vendas de gás, obviamente lutaremos para chegar ao

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,928

consumidor final. Não iremos só vender para o Brasil, mas tentar vender para vários clientes. A YPFB se estabelecerá no Brasil para
poder vender diretamente também ao consumidor final.” (Fonte: PetroNotícias - 27/11/2017)
ANP DISCUTE DESAFIOS DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO
A ANP realizou (27/11), o seminário "Desafios do Mercado de Combustíveis de Aviação", com o objetivo de aperfeiçoar o marco regulatório desse segmento. O evento reuniu representantes das distribuidoras de combustíveis de aviação, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e técnicos da ANP. O foco dos debates foi a revisão das Resoluções ANP nº 17/2006 e 18/2006, que estabelecem os
requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição e de revenda de combustíveis de aviação, respectivamente. (Fonte: ANP - 27/11/2017)
PETROBRAS AJUSTARÁ PLANO COM ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS, DIZ PARENTE

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.

A Petrobras deverá concluir até o fim deste ano ajustes em seu plano estratégico, que terão como objetivo incluir movimentos de
adaptação a mudanças esperadas para o futuro na indústria de petróleo, disse a jornalistas nesta segunda-feira o presidente da estatal, Pedro Parente. Dentre os temas importantes que deverão ser levados em consideração estão o rápido crescimento das fontes renováveis e a busca global por uma economia de baixo carbono. (Fonte: TN Petróleo - 27/11/2017)
DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS VOLTARÃO A GANHAR RITMO APÓS VENDA DE AZULÃO, DIZ PARENTE

Rio de Janeiro | 27 a 29 de novembro

O plano de parcerias e desinvestimentos da Petrobras deve voltar a ganhar ritmo agora, após a companhia anunciar na semana passa-

Desconto para associados Sistema FIRJAN

da a venda para a elétrica Eneva do campo de Azulão, o primeiro negócio fechado no biênio 2017-2018, disse o presidente da estatal,
Pedro Parente. O executivo afirmou que o plano que busca levantar 21 bilhões de dólares no biênio sofreu algum atraso, devido a exi-

PETRÓLEO

gências do Tribunal de Contas da União (TCU). (Fonte: Guia Oil & Gas - 28/11/2017)



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional

PETROBRAS INVESTE EM COMPLETAÇÃO INTELIGENTE (Fonte: Brasil Energia - 28/11/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

PETROGAL FARÁ TRANSBORDO NO PORTO DO AÇU (Fonte: Brasil Energia - 28/11/2017)

NAVAL

MCDERMOTT CONTRATA PLSV PARA PROJETO DE ATLANTA (Fonte: Brasil Energia - 28/11/2017)


SHELL ANUNCIA PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES DE US$ 25 BILHÕES (Fonte: Valor - 28/11/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração
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BOLÍVIA SUGERE INDEXAR PREÇO DE SEU GÁS AO GNL (Fonte: Brasil Energia - 28/11/2017)

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

-

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

PL 409/2015

Redução à zero do Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre a
comercialização de óleo diesel

Luis Carlos Heinze

Aguardando deliberação na Comissão de Finanças e Tributação

