NOTÍCIAS EM DESTAQUE
CNPE: ÁREAS DE ACUMULAÇÕES MARGINAIS ENTRAM EM OFERTA PERMANENTE
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deliberou (7/12), a revogação do art 3º Resolução
nº 10, de 11 de abril de 2017, que estabelece as diretrizes para o planejamento plurianual de licitações
de blocos e campos para exploração e produção de petróleo e gás natural, bem como para sua realiza-
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ção no biênio 2018-2019. Com a mudança, as áreas contendo acumulações marginais que seriam licitadas na quinta e na sexta rodada, entram no regime de oferta permanente. (Fonte: MME -

IBOVESPA (07/12)| 1,07%

07/12/2017)

PETROBRAS ON (07/12)| 0,88%

MP DO REPETRO CHEGA NO SENADO

PETROBRAS PN (07/12)| 1,68%
CÂMBIO (07/12)|

Foi lido em Plenário nesta quarta-feira (6/12) o Projeto de Lei de Conversão 36/2017, decorrente da

R$/US$| 3,2886

Medida Provisória 795/2017, que, por meio de isenções fiscais, cria um regime especial de importação

R$/€| 3,8789

de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás natural e

PETRÓLEO|

outros hidrocarbonetos. O texto, aprovado pela Câmara no início da semana, foi incluído na ordem do
dia e deve ser votado na próxima semana. (Fonte: E&P Brasil - 07/12/2017)

WTI US$/Barril (07/12)| 56,69
BRENT US$/Barril (07/12)| 62,20

CHEVRON PREVÊ INVESTIMENTOS DE US$ 18,3 BILHÕES EM 2018

GÁS NATURAL (07/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,763

No período de final de ano, as empresas começam a detalhar seu planejamento de investimento para o
futuro. É o caso da americana Chevron, que pretende aplicar US$ 18,3 bilhões ao longo do próximo
ano. O valor, no entanto, é 4% menor que o volume destinado para 2017. Aliás, este é o quarto ano
seguido de redução na quantidade de investimento por parte da companhia. Para 2018, o investimento
em exploração de petróleo e gás vai concentrar a maior parte de recursos – US$ 15,8 bilhões. (Fonte:
PetroNotícias - 07/12/2017)
PROJETO CONTRA DESINVESTIMENTO DA PETROBRAS ANDA NO SENADO
O senador Roberto Requião (PMDB/PR) deu voto favorável na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 107/17, do senador Lindbergh Farias (PT/RJ), que pretende
sustar toda a sistemática do desinvestimento da Petrobras. O relatório de Requião, apresentado ontem,
indica que a petroleira “adotou procedimento de alienação de autoria própria, que desconsidera os
princípios da publicidade e da licitação, em clara desobediência aos ditames constitucionais”. (Fonte:

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.

E&P Brasil - 07/12/2017)
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA OPEP RECUA À MÍNIMA EM SEIS MESES, DIZ S&P GLOBAL
PLATTS
A produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) recuou ao nível
mais baixo em seis meses em novembro, de acordo com uma pesquisa da S&P Global Platts divulgada
nesta quinta-feira. A produção da Opep recuou 220 mil barris por dia em novembro ante o mês anterior, para 32,35 milhões barris por dia. (Fonte: TN Petróleo - 08/12/2017)
CHINESA QINGDAO ESPERA APROVAÇÃO DE PROJETO PARA REFINARIA NO CEARÁ (Fonte:

Rio de Janeiro | 14 de dezembro

Valor - 08/12/2017)
GÁS NATURAL É ALTERNATIVA A PREÇOS ALTOS DO GLP (Fonte: ABEGÁS - 08/12/2017)
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Suporte Básico a Mergulhadores

PETROBRAS VAI REVER METODOLOGIA DE REAJUSTES DO GLP DE USO RESIDENCIAL



Corte e Soldagem Subaquática

(Fonte: Valor - 08/12/2017)



Mergulho Raso Profissional

PETROBRAS REDUZ PREÇO DO DIESEL EM 2,2% E MANTÉM GASOLINA ESTÁVEL (Fonte:

As datas de início estão sujeitas a alteração

ABEGÁS - 08/12/2017)
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CNPE EXCLUI 5ª E 6ª RODADAS DO CALENDÁRIO (Fonte: Brasil Energia - 08/12/2017)
GAVIÃO AZUL COMEÇA A PRODUZIR (Fonte: Brasil Energia - 08/12/2017)

INFORMAÇÕES RELEVANTES

07/11/2017 a 08/01/2018

MDIC / CAMEX

-

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.
-

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

