NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (22/11)| 0,10%

ENEVA VAI REPLICAR PARNAÍBA NO AMAZONAS

PETROBRAS ON (22/11)| 0,86%

A Petrobras e a Eneva anunciaram um acordo para a venda do campo de Azulão, na Bacia do Amazonas, por US$ 54,5 milhões. O pro-

PETROBRAS PN (22/11)| 1,32%

jeto é o primeiro do Plano de Desinvestimentos e Parcerias da Petrobras a sair do papel depois da nova metodologia de venda acerta-

CÂMBIO (22/11)|
R$/US$| 3,2555

da com o TCU. A negociação ainda depende da aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Conselho Administrativo de

R$/€| 3,8334

Defesa Econômica (Cade). O pagamento da aquisição será feito após o fechamento da operação. O Campo de Azulão, localizado a
PETRÓLEO|

cerca de 290 km a leste de Manaus, e foi declarado comercial em maio de 2004. (Fonte: E&P Brasil - 23/11/2017)

WTI US$/Barril (22/11)| 58,02
BRENT US$/Barril (22/11)| 63,32

PETROBRAS: CADE ESTENDE PRAZO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE VENDA DA LIQUIGÁS
GÁS NATURAL (22/11)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

Informamos que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estendeu por mais 90 dias o prazo de análise do processo de

2,968

alienação da Liquigás Distribuidora S.A., nossa subsidiária integral, para a Companhia Ultragaz S.A.. Com isso, o processo deverá ser
encerrado até o dia 5 de março de 2018. O Tribunal do CADE não está obrigado a utilizar todo o prazo legal de análise, podendo emitir sua decisão antes do prazo mencionado acima. A extensão do prazo está baseada no artigo 88, §9º, incisos I e II da Lei nº
12.529/2011. (Fonte: Petrobras - 22/11/2017)
PRÉ-SAL: BRASIL PRODUZIU MAIS PETRÓLEO DO QUE CONSUMIU EM 2016, APONTA AGÊNCIA DOS EUA
O aumento da produção de petróleo proveniente de águas profundas e marinhas permitiu ao Brasil extrair mais petróleo em 2016 do
que a nação consumiu, de acordo com um relatório da Administração de Informação Energética dos Estados Unidos nesta terça-feira.
"Em 2016, a produção de petróleo excedeu o consumo pela primeira vez desde 2009", afirmou o relatório. "A produção média de petróleo do pré-sal brasileiro em 2016 foi um recorde de 1,02 milhão de barris por dia, superando a produção de 2015 em 33%". (Fonte:

Conheça as categorias e
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inovadores.

TN Petróleo - 22/11/2017)
OCEANEERING PLANEJA TRAZER NOVAS TECNOLOGIAS PARA O MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEO E GÁS
Apesar do momento de crise no mercado, a Oceaneering aposta na retomada do setor de óleo e gás brasileiro nos próximos anos e
hoje está com esforços concentrados nos setores de ferramentas, inspeção autônoma e survey. “A Oceaneering é uma empresa de
engenharia e de soluções. Estamos atentos ao que está acontecendo no mercado mundial para trazer ao Brasil“, afirmou o diretor co-

Rio de Janeiro | 27 a 29 de novembro

Desconto para associados Sistema FIRJAN

mercial da companhia no Brasil, Ricardo Frazão. O executivo também explica que a empresa está expandindo seus negócios no País
para além do mercado de ROV e umbilicais. (Fonte: PetroNotícias - 23/11/2017)
SAUDITAS PRESSIONAM PARA PRORROGAR POR 9 MESES ACORDO DE CORTES DA OPEP, DIZEM FONTES
A Arábia Saudita, maior exportadora global de petróleo, tem feito lobby junto a ministros para fechar na próxima semana um acordo e

Rio de Janeiro | 27 e 28 de novembro

prorrogar por nove meses um pacto liderado pela Opep para cortes de oferta, disseram fontes familiarizadas com o assunto, num momento em que Riad busca assegurar o fim de uma sobreoferta da commodity que tem pesado sobre os preços. (Fonte: Guia Oil & Gas

PETRÓLEO

- 23/11/2017)
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PGS INICIA CAMPANHA MULTICLIENTE NA BACIA POTIGUAR (Fonte: Brasil Energia - 23/11/2017)
BOLÍVIA ASSINA CONTRATOS PARA EXPLORAÇÃO DE GÁS EM TRÊS ÁREAS (Fonte: Brasil Energia - 23/11/2017)
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS DEBATE NOVAS REGRAS (Fonte: Valor - 23/11/2017)

NAVAL


PETROBRAS LICITA TRECHO ULTRARRASO DO ROTA 3 (Fonte: Brasil Energia - 23/11/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Novembro | Dezembro

PETROLEIRAS SE COMPROMETEM A REDUZIR EMISSÕES (Fonte: Brasil Energia - 23/11/2017)

INFORMAÇÕES RELEVANTES

07/11/2017 a 08/01/2018

-

Construção da Agenda Regulatório de Comércio Exterior 2018-2019, que será instrumento de planejamento para auxiliar na identificação e organização de temas estratégicos que serão acompanhados no próximos biênio pela Secretaria Executiva da Câmara
de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
MDIC / CAMEX

-

Os interessados em participar devem preencher o(s) formulário(s) em excel, que podem ser encontrados no site http://
www.camex.gov.br/destaque/1925-agenda-regulatoria-de-comercio-exterior, e transmiti-los ao e-mail comex@firjan.com.br até o
dia 2 de janeiro de 2018
O Sistema FIRJAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou auxílio sobre o tema pelo e-mail: comex@firjan.com.br
telefones: (21) 2563-4222 / 4228 / 4689

