NOTÍCIAS EM DESTAQUE
ANP DIVULGA ÁREAS DISPONÍVEIS EM OFERTA PERMANENTE
A ANP divulgou nesta quinta-feira (30/11), no sítio eletrônico www.brasil-rounds.gov.br, as áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural disponíveis em oferta permanente. São 846 blocos de 13 bacias sedimentares, somando uma área total de aproxi-
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madamente 285.400 km², e 15 áreas com acumulações marginais em três bacias terrestres. (Fonte: ANP - 01/12/2017)
LIBRA TERÁ SEU 1º EMBARQUE DE PETRÓLEO NO INÍCIO DE JANEIRO, DIZ PETROBRAS

IBOVESPA (01/12)| 0,41%
PETROBRAS ON (01/12)| 1,00%

A Petrobras prevê que o primeiro embarque de petróleo produzido na área de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, deverá acontecer

PETROBRAS PN (01/12)| 1,50%

no início de janeiro, afirmou o gerente-executivo da empresa responsável pelo ativo, Fernando Borges. (Fonte: Guia Oil & Gas -

CÂMBIO (01/12)|

04/12/2017)

R$/US$| 3,2630
R$/€| 3,8702

IBAMA NEGA LICENÇA PARA BP NA FOZ

PETRÓLEO|

O Ibama negou a emissão da licença e determinou que a BP complemente os estudos ambientais para a campanha de perfuração de

WTI US$/Barril (01/12)| 58,36
BRENT US$/Barril (01/12)| 63,73

um poço na área do boco exploratório FZA-M-59, arrematado na 11ª rodada de licitações da ANP, em 2013. Esta é a segunda vez so-

GÁS NATURAL (01/12)|

mente em 2017 que o órgão ambiental pede complementação para os estudos da empresa britânica na região. Na prática, o pedido

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,061

de complementação é uma negativa a emissão no momento, mas não impede que a licença seja emitida após a reapresentação dos
estudos. Também não impede que o órgão ambiental solicite novos pedidos de complementação de informação. (Fonte: E&P Brasil 01/12/2017)
GLP PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL TEM AUMENTO DE 5,3%
A Petrobras reajustou em 5,3%, na média, preços de comercialização às distribuidoras do gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado
aos usos industrial e comercial. O aumento entra em vigor neste sábado (2). De acordo com a Petrobras, a alteração é necessária por
causa do aumento das cotações internacionais do produto, que acompanharam a alta do petróleo do tipo Brent, comercializado na
Bolsa de Londres e que tem referência óleo extraído no Mar do Norte e no Oriente Médio. Esse é o valor de referência do petróleo no
mercado europeu. (Fonte: TN Petróleo - 01/12/2017)

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.

ANP PARTICIPA DE EVENTO SOBRE GÁS NATURAL NA BAHIA
O diretor da ANP José Cesário Cecchi participou, nesta sexta-feira (1/12), da mesa redonda “Chamada pública para aquisição de gás
natural - desafios e perspectivas para as distribuidoras", realizado pela Bahiagás e pela Abegás, em Salvador (BA). Cecchi apresentou
as diretrizes da Lei do Gás e deu um panorama da infraestrutura de transporte de gás natural no Brasil. Segundo ele, “a regulação do
monopólio natural tem como objetivos eliminar barreiras à entrada de novos agentes, promover o tratamento não discriminatório, buscar a utilização eficiente da infraestrutura existente, proteger os interesses do consumidor e manter incentivos em investimentos de
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infraestrutura”. (Fonte: ANP - 01/12/2017)
PETROBRAS INVESTE R$ 3 BILHÕES PARA MODERNIZAR PLATAFORMAS NA BACIA DE CAMPOS (Fonte: O Globo -

PETRÓLEO

04/12/2017)



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Suporte Básico a Mergulhadores

PETROBRAS MUDA CÁLCULO DE PREÇO DO DIESEL (Fonte: Brasil Energia - 04/12/2017)
IMETAME PERFURA NO BACIA POTIGUAR (Fonte: Brasil Energia - 04/12/2017)
CONSÓRCIO DE LIBRA A TODO VAPOR (Fonte: Brasil Energia - 04/12/2017)

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RECEITA PARA BARATEAR O GÁS ASSOCIADO (Fonte: Brasil Energia - 04/12/2017)
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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

