NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (28/12)| 0,43%

TEMER FAZ TRÊS VETOS NA MP DO REPETRO E MANTÉM PRAZO ATÉ 2040

PETROBRAS ON (28/12)| 0,89%

O presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira a Lei 13.586, que dispõe sobre a tributação das
atividades de E&P no país. O presidente manteve o prazo previsto na Medida Provisória 795, a MP do
Repetro, de suspensão dos tributos até 2040, mas fez três vetos sugeridos pelo Ministério da Fazenda.
(Fonte: E&P Brasil - 29/12/2017)

PETROBRAS PN (28/12)| 0,31%
CÂMBIO (28/12)|
R$/US$| 3,3074
R$/€| 3,9510

MSGÁS E YPFB OFICIALIZAM COMPRA DE GÁS EM JANEIRO
Representantes da MSGás e da estatal boliviana YPFB se reúnem no próximo dia 30/1 para oficializar a
venda direta de gás para a distribuidora do Mato Grosso do Sul. Antes, deverão ocorrer três reuniões
nas quais serão acertados os últimos detalhes para a assinatura do contrato. No último dia 20/12, foi
firmado um memorando de entendimento entre as duas companhias, em encontro no Palácio Paiaguás,
em Cuiabá (MT). Na ocasião também foi debatida a possibilidade de criar empresas mistas MTGás/YPFB
e a parceria com a MSGás, para a operacionalização do gás nos dois estados do Centro-Oeste. (Fonte:
ABEGÁS - 29/12/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (28/12)| 59,84
BRENT US$/Barril (28/12)| 66,72
GÁS NATURAL (28/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,914

PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTE DE 1,7% NA GASOLINA
A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina comercializada nas refinarias em 1,7% a partir de amanhã (29). A estatal também divulgou um reajuste de 1,1% no preço do diesel, que passará a ter validade nesta sexta. Na quarta-feira (27), a Petrobras já havia anunciado um aumento de 0,9% no preço do
diesel e a manutenção da estabilidade no preço da gasolina comercializados nas refinarias. (Fonte: PetroNotícias - 28/12/2017)
ENI RECEBE AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAR POÇO OFFSHORE NO ÁRTICO
A italiana Eni começou a perfurar um novo poço de exploração de petróleo em águas federais do Ártico
a partir de uma ilha artificial existente no Mar de Beaufort. A empresa recebeu o aval do Departamento
de Segurança e Aplicação Ambiental dos EUA para as operações. “O Ártico é um componente importante da estratégia nacional de energia do governo, e a notícia de hoje é excelente para os Estados Unidos, enquanto o país avança em direção ao domínio da energia”, disse o Secretário Adjunto do Interior
para o Gerenciamento de Terra e Mineração, Joe Balash. (Fonte: PetroNotícias - 28/12/2017)
PETRÓLEO SUPERA EXPECTATIVAS COM CORTE NA OFERTA MUNDIAL (Fonte: Valor 29/12/2017)
EPE ESTUDA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO ENTRE RJ E ES POR USINAS A GÁS (Fonte: Brasil
Energia - 29/12/2017)

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.

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

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

