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Edição Especial Rio Oil & Gas 2018
Notícias em Destaque
Com participação de Temer, chega ao fim Rio Oil & Gas
2018
Com discurso do presidente Michel Temer, chegou ao fim a edição de
2018 da Rio Oil & Gas. O evento, conforme noticiamos, foi marcado
pelo maior otimismo do setor, que espera por um volume maior de
negócios a partir de 2019, muito em virtude dos leilões. “Voltamos a
atrair investimentos e tecnologias, até porque o pré-sal é talvez a mais
importante fronteira de inovação tecnológica”, afirmou Temer.
Fonte: PetroNotícias - 27/09/2018

Último dia da Rio Oil & Gas começa com discussão de
temas fundamentais para o futuro da indústria
As primeiras sessões do último dia da 19ª edição contaram com
palestrantes nacionais e internacionais que debateram licenciamento
ambiental, transição energética e política de preços de combustíveis.
Fonte: TN Petróleo - 27/09/2018

Leilões e novas oportunidades pautam a última tarde da Rio Oil & Gas 2018
A tarde de palestras do último dia da Rio Oil & Gas, o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, destacou que o governo
e a Petrobras estão perto de fechar um acordo sobre o excedente do contrato de cessão onerosa, que permitirá colocar a área em leilão já no
primeiro semestre de 2019. Segundo Félix, que participou do último almoço-palestra do congresso, essa é uma das questões a serem equacionadas,
ao lado das medidas de infraestrutura legais que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) irá divulgar em breve para o setor de gás natural, que
possibilitarão destravar o segmento.
Fonte: TN Petróleo - 27/09/2018

Feira de petróleo no Rio revela que a produção do campo de Lula já é do mesmo tamanho do que produz a Colômbia
O gerente geral de gestão de contratos de produção da Petrobrás, Daniel Pedroso, afirmou que a parceria formada há 18 anos para o
desenvolvimento do bloco BM-S-11, na Bacia de Santos, onde está o campo de Lula, foi fundamental para o desenvolvimento do que hoje
representa a maior produção em área ultra profunda do mundo.
Fonte: PetroNotícias - 27/09/2018

Outras Notícias em Destaque
Subvenção ao diesel: ANP aprova pagamento de R$ 28,6 milhões a duas empresas
Fonte: ANP - 27/09/2018

Leilão do pré-sal nesta sexta-feira pode render R$ 6,8 bi
Fonte: Estadão - 28/09/2018

Dólar volta a subir e é negociado acima de R$ 4
Fonte: O Globo - 28/09/2018

Ações da Petrobras saltam mais de 6% após acordo nos EUA
Fonte: O Globo - 27/09/2018

Petróleo liderou alta de commodities em setembro
Fonte: Valor Econômico - 28/09/2018

ANP aprova aditivo contratual de conteúdo local de Tartaruga Verde
Fonte: Brasil Energia - 27/09/2018

Setor de petróleo e gás brasileiro perto do ponto de inflexão
Fonte: Brasil Energia - 27/09/2018

Terminal de GNL de Santa Catarina recebe licença até o fim do ano
Fonte: Brasil Energia - 27/09/2018
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