NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (27/12)| 0,48%

OS 16 PROJETOS DE PETRÓLEO E GÁS DO PROGRAMA AVANÇAR

PETROBRAS ON (27/12)| 0,36%

Lançado em novembro pelo governo Michel Temer e propagado pelas redes sociais e por campanhas
publicitárias, o Programa Avançar tem 16 projetos na área de petróleo e gás conduzidos pela Petrobras
e a Agência Nacional do Petróleo (ANP). São sete obras de FPSOs, 13 navios petroleiros, quatro campanhas sísmicas de fomento, um gasoduto, uma avaliação ambiental e um centro de rochas e fluidos.
(Fonte: E&P Brasil - 28/12/2017)

PETROBRAS PN (27/12)| 0,50%
CÂMBIO (27/12)|
R$/US$| 3,3024
R$/€| 3,9315
PETRÓLEO|

TEMER DECRETA CRIAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO AÇU
Expectativa de novos negócios e movimentação da economia no Norte Fluminense, após o presidente
Michel Temer assinar o decreto para a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Açu,
localizada em São João da Barra (RJ). A cerimônia de assinatura aconteceu no início da tarde desta
quarta-feira (27), no Complexo Portuário do Açu, com a presença do governador do Rio, Luiz Fernando
Pezão e membros do Planalto. (Fonte: PetroNotícias - 27/12/2017)

WTI US$/Barril (27/12)| 59,64
BRENT US$/Barril (27/12)| 66,44
GÁS NATURAL (27/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,738

MAERSK PROJETA AUMENTO DE 7% NAS OPERAÇÕES NO BRASIL
O ano, próximo de terminar, tem sido marcado pela retomada da economia e o comércio exterior tem
um grande peso neste processo. A expectativa da Maersk Line, líder mundial no transporte de contêineres, é de um crescimento de 7% neste 2017, impulsionado pelo incremento de 14% nas importações e
de 1,5% nas exportações. (Fonte: Guia Oil & Gas - 28/12/2017)
SHELL RETOMA PRODUÇÃO NO MAR DO NORTE APÓS REABERTURA DO OLEODUTO DE
FORTIES
Uma porta-voz da Shell disse que as operações de produção estavam sendo retomadas gradualmente
nas plataformas de petróleo e gás Shearwater e Nelson, no Mar do Norte. A retomada segue-se à reabertura do importante oleoduto de Forties, que transporta a produção dos campos. (Fonte: Guia Oil &
Gas - 28/12/2017)

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.

STATOIL RENOVA CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM BOUVET
A norueguesa Statoil renovou seus dois maiores contratos com a empresa Bouvet, que oferece serviços
relacionados à tecnologia da informação, comunicação digital e consultoria. A renovação de um dos
acordos inclui o desenvolvimento de sistemas de TI, administração, consultoria e vários serviços de suporte. (Fonte: PetroNotícias - 27/12/2017)
HUB DE GÁS É APOSTA PARA ATRAIR EMPRESAS EXPORTADORAS PARA O AÇU (Fonte: Brasil
Energia - 28/12/2017)

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas



Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática



Mergulho Raso Profissional

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ | Janeiro - Fevereiro

MAJORS DEVEM MANTER INVESTIMENTOS EM 2018 (Fonte: Brasil Energia - 28/12/2017)

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

