NOTÍCIAS EM DESTAQUE
PROPOSTAS PARA COMPRA DOS GASODUTOS DA NTN SERÃO ENTREGUES NA PRÓXIMA SEMANA
Está marcado para o dia 14, próxima terça-feira, a entrega das propostas para a compra de 90% da rede de mais de 3 mil quilômetros
de gasodutos do Nordeste, a NTN. Essa rede faz o transporte e armazenagem de gás natural das regiões norte e nordeste do Brasil. A
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estatal espera arrecadar pelo menos 6 bilhões de dólares com esta venda. A companhia espera chegar nos 21 bilhões de dólares de
desinvestimentos até o final do ano que vem. (Fonte: PetroNotícias - 06/12/2017)

IBOVESPA (06/12)| 1,00%
PETROBRAS ON (06/12)| 0,50%

15ª RODADA DA ANP TEM PRÉ-EDITAL APROVADO

PETROBRAS PN (06/12)| 1,37%
CÂMBIO (06/12)|

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou, durante reunião colegiada realizada nesta quarta-feira (6/12), o pré-edital

R$/US$| 3,2348

e as minutas do contratos da 15ª rodada de licitações de blocos exploratórios, que será realizada no próximo dia 29 de março. Os do-

R$/€| 3,8132

cumentos serão publicados nesta quinta-feira (7/12), quando entram em consulta pública até o próximo dia 18. A audiência pública
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será realizada no próximo dia 21. A 15ª rodada da ANP vai ofertar 70 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar,
Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Parnaíba e do Paraná, totalizando 95,5 mil km² de área. (Fonte: E&P

WTI US$/Barril (06/12)| 55,96
BRENT US$/Barril (06/12)| 61,22
GÁS NATURAL (06/12)|

Brasil - 06/12/2017)

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,922

DISTRIBUIDORAS DE GÁS ESTUDAM CHAMADA PÚBLICA EM POOL
As distribuidoras de gás natural avaliam a criação de uma chamada pública conjunta de contratação de fornecimento por região. A
ideia é criar condições de competição para permitir a entrada de um insumo novo no mercado nacional a preços competitivos, segundo explicou o presidente da Abegás, Augusto Salomon. De acordo com ele, o volume total a ser contratado neste modelo seria algo
em torno de 45 milhões de m³/dia, que é demandado atualmente pelas distribuidoras do país. Mas será necessário superar algumas
barreiras fiscais para que esse gás possa fluir entre os estados. (Fonte: ABEGÁS - 07/12/2017)
EXPORTAÇÕES PELO PORTO DO PECÉM CRESCERAM 97% EM NOVEMBRO
O Porto entra na reta final do ano mantendo o crescimento e superando os resultados conquistados em 2016. A movimentação acu-

Conheça as categorias e
envie o seu projeto
Inovar é fundamental para a competitividade da indústria brasileira. O Edital
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financiando o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços
inovadores.

mulada de 2017 (14.329.188 toneladas) do Terminal Portuário do Pecém foi 45% acima do mesmo período do ano anterior.As exportações subiram 97%, atingindo a marca de 3.560.420 t no período de janeiro a novembro deste ano. Os destaques da movimentação
ficaram por conta das movimentações de placas de aço (2.340.538 t), frutas (168.136 t) e gás natural (121.511 t). (Fonte: Portal Naval - 07/12/2017)
TOTAL É A PRIMEIRA OPERADORA PRIVADA DE PRODUÇÃO NO PRÉ-SAL
A diretoria da ANP aprovou a cessão de 35% da participação da Petrobras e a operação do campo de Lapa, na pré-sal da Bacia de
Santos, para a Total. A diretoria da agência decidiu segregar área de Desenvolvimento de Lapa em um novo contrato de concessão. A
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aquisição de 35% do campo de Lapa faz parte de um negócio anunciado em março deste ano pela Petrobras e a Total envolvendo
ativos de E&P e gás natural e avaliado em US$ 2,2 bilhões. A petroleira está licenciando atualmente a perfuração de oito poços no
campo de Lapa. (Fonte: E&P Brasil - 07/12/2017)
PL DO GÁS SAI DA PAUTA (Fonte: Brasil Energia - 07/12/2017)
ESTATAL CHINESA PROCESSA A PDVSA, NUM SINAL DE RUPTURA COM VENEZUELA (Fonte: Valor - 07/12/2017)
ESTOQUES DE PETRÓLEO NOS EUA CAEM NA SEMANA; GASOLINA TEM ALTA (Fonte: Valor - 07/12/2017)
PROJETO AMPLIA EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO LOCAL NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO (Fonte: O Globo - 07/12/2017)
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Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial



Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática



Mergulho Raso Profissional

As datas de início estão sujeitas a alteração
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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

