NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (15/12)| 0,25%

VISÃO DA BP ENERGY SOBRE O MERCADO DE PETRÓLEO E GÁS É APRESENTADA NA FIRJAN

PETROBRAS ON (15/12)| 1,58%

Boas perspectivas e otimismo fecham o ano de 2017 no mercado de petróleo e gás. O último evento
Desafios e Oportunidades para o Mercado de Petróleo e Gás em 2017 recebeu a operadora BP Energy,
que trouxe a sua visão do futuro desse importante segmento.

PETROBRAS PN (15/12)| 0,40%

De acordo com Adriano Bastos, presidente da multinacional no Brasil, a empresa, de origem inglesa,
tem planos de até 2030 ser responsável pela produção de 30% de toda a energia gerada no mundo.
Para alcançar esse ambicioso objetivo, o Rio é estratégico. (Fonte: Sistema FIRJAN - 15/12/2017)

R$/€| 3,9071

PRÉ-SAL ATINGE NOVO RECORDE DIÁRIO EM NOVEMBRO

CÂMBIO (15/12)|
R$/US$| 3,3176

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (15/12)| 57,70
BRENT US$/Barril (15/12)| 63,77

O pré-sal confirma a cada mês o seu incrível potencial e em novembro, a Petrobrás bateu um novo recorde diário, alcançando a marca de 1,45 milhão de barris no último dia 30. A produção mensal na área
foi de 1,65 milhão barris de óleo equivalente por dia (boed), número 1,5% maior que o do mês anterior. De acordo com a Petrobrás, esse resultado se deve, principalmente, ao crescimento da produção do
campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, por meio da plataforma P-66. (Fonte: Petronotícias 16/12/2017)

GÁS NATURAL (15/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,688

MINISTRO PRESTIGIA OS 76 ANOS DA INDÚSTRIA NACIONAL DO PETRÓLEO
O Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, esteve quinta-feira (14/12) no poço Candeias –
1, da Petrobrás, no Recôncavo baiano, para prestigiar os 76 anos dos primeiros passos da indústria nacional do petróleo. Candeias foi o primeiro campo comercial descoberto no país, que permanece em atividade, e chegou a alcançar uma pequena produção de 34 barris/dia, sinalizando os novos rumos da
economia brasileira de então. (Fonte: MME - 15/12/2017)
PETROCHINA NEGOCIA ENTRADA EM REFINARIA NO MARANHÃO
A PetroChina, maior petroleira chinesa e maior estatal de petróleo em valor de mercado, está estudando ser parceira da Sinopec no projeto de retomada da Refinaria Premium I, no estado do Maranhão. As
discussões sobre o projeto avançaram na última semana em duas reuniões realizadas no Rio de Janeiro, uma na ANP e outra na EPE. (Fonte: E&P Brasil - 18/12/2017)

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.

MAIORES VOZES DO PETRÓLEO DIVERGEM SOBRE PERSPECTIVA PARA 2018
As duas projeções mais importantes do mercado internacional de petróleo oferecem visões divergentes
para 2018. Segundo uma, a Opep finalmente eliminará a oferta excedente; de acordo com a outra, esse objetivo continuará difícil de alcançar. (Fonte: TN Petróleo - 15/12/2017)
NORUEGUESA STATOIL ADQUIRE 25% DO CAMPO DE RONCADOR DA PETROBRAS (Fonte:
Valor - 18/12/2017)
PETROBRAS CONTRATA PLATAFORMA DO GRUPO MODEC PARA CAMPO DE MERO (Fonte:
Valor - 18/12/2017)

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas



Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ | Janeiro - Fevereiro

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

