NOTÍCIAS EM DESTAQUE
ANP PARTICIPA DO LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÃO SOBRE GÁS NATURAL
Foi realizada nesta terça-feira (5/12), no Rio de Janeiro, o lançamento da publicação “Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro”,
da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, participou da abertura do
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evento. Ele destacou que a indústria de gás natural no Brasil encontra-se em um momento de ressurgimento. "A penetração do gás
natural no mercado brasileiro ainda é pequena. (Fonte: ANP - 05/12/2017)
IBOVESPA (05/12)| 0,74%

OFERTA DE GÁS EM GASODUTOS DA PETROBRAS DEVE CRESCER 23% EM 2017, DIZ EXECUTIVO

PETROBRAS ON (05/12)| 1,06%
PETROBRAS PN (05/12)| 1,10%

A oferta de gás natural da Petrobras em sua malha de gasodutos no Brasil vai crescer cerca de 23 por cento em 2017, ante 2016, para

CÂMBIO (05/12)|

54 milhões de metros cúbicos por dia, com o impulso do pré-sal, afirmou o gerente executivo de gás natural da empresa, Rodrigo Cos-

R$/US$| 3,2316
R$/€| 3,8236

ta. No ano passado, essa oferta de gás da estatal na malha de gasodutos foi de aproximadamente 44 milhões de metros cúbicos p or

PETRÓLEO|

dia, apontou o executivo. (Fonte: Guia Oil & Gas - 06/12/2017)

WTI US$/Barril (05/12)| 57,62

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL DEVE SUBIR 3,8% EM 2017, PARA 2,7 MI BPD, DIZ EPE

BRENT US$/Barril (05/12)| 62,86
GÁS NATURAL (05/12)|

A produção média de petróleo no Brasil deve subir 3,8 por cento neste ano, ante o ano passado, para 2,7 milhões de barris por dia

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,914

(bpd) e deverá dobrar até 2026, com a entrada de novos campos, afirmou o diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), José
Mauro Coelho. Ele explicou que em 2016 a produção nacional da commodity atingiu 2,6 milhões de bpd, e a perspectiva é crescente
para nos próximos anos até se atingir o nível de 5,2 milhões de bpd em 2026. (Fonte: Guia Oil & Gas - 06/12/2017)
MAIA APROVA MAIS UMA COMISSÃO PARA PL DO GÁS
O governo vai tentar aprovar um pedido de urgência para levar direto ao Plenário da Câmara dos Deputados o PL do Gás Natural, que
tem substitutivo do deputado Marcus Vicente (PP/ES) pautado para discussão nesta quarta-feira (6/12) na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A estratégia será traçada durante a reunião do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Minas e
Energia, que também acontece hoje, na sede do Ministério de Minas e Energia. (Fonte: E&P Brasil - 06/12/2017)
PETROBRAS FECHA EMPRÉSTIMO US$ 5 BILHÕES COM CHINA E ACERTA FORNECIMENTO DE PETRÓLEO

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 informou que assinou na véspera um contrato de financiamento de 5 bilhões de dólares com o China Development Bank
(CDB), com vencimento em 2027, ao mesmo tempo em que anunciou pré-pagamento do saldo devedor de 2,8 bilhões de dólares de

PETRÓLEO

um empréstimo contratado com o banco em 2009. (Fonte: Guia Oil & Gas - 06/12/2017)



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Suporte Básico a Mergulhadores

CÂMARA APROVA MP 795 (Fonte: Brasil Energia - 06/12/2017)
MATO GROSSO DO SUL COMPRARÁ 2 MILHÕES DE M³/DIA DE GÁS DA BOLÍVIA (Fonte: Brasil Energia - 06/12/2017)
PETROBRAS ABRE ESPAÇO A NOVOS FORNECEDORES (Fonte: Valor - 06/12/2017)

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Dezembro

NORUEGA RECEBE 11 INSCRIÇÕES PARA A 24ª RODADA (Fonte: Brasil Energia - 06/12/2017)

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

