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NOTÍCIAS EM DESTAQUE

INDICADORES
IBOVESPA (02/01)| 1,95%

PETROBRAS ASSINA ACORDO PARA ENCERRAR CLASS ACTION NOS EUA

PETROBRAS ON (02/01)| 2,48%

A Petrobras assinou um acordo para encerrar a class action em curso na corte federal de Nova York,
nos Estados Unidos. No acordo proposto para o encerramento da ação, a Petrobras pagará US$ 2,95
bilhões em duas parcelas de US$ 983 milhões e uma última parcela de US$ 984 milhões. (Fonte:
Agência Petrobras - 03/01/2018)

PETROBRAS PN (02/01)| 2,8%
CÂMBIO (02/01)|
R$/US$| 3,2691
R$/€| 3,9350

AUTUAÇÃO FISCAL SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO DE AFRETAMENTO
A Petrobras informa que recebeu, nesta terça-feira (02/01), autuação fiscal, lavrada pela Receita Federal do Brasil, para exigência de IRRF, de COFINS e de CIDE-Serviços sobre remessas ao exterior para
pagamento de afretamento de embarcações, realizadas no exercício de 2013, no valor de R$ 17 bilhões, dos quais R$ 7 bilhões se referem somente ao IRRF. (Fonte: Agência Petrobras - 03/01/2018)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (02/01)| 60,37
BRENT US$/Barril (02/01)| 66,57
GÁS NATURAL (02/01)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

3,056

CURSOS SENAI RIO

APROVAÇÃO DO NOVO MODELO DE TRIBUTAÇÃO PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS

PETRÓLEO

A Petrobras entende que o novo modelo de tributação, juntamente com o aperfeiçoamento da legislação regulatória, foi um importante marco para indústria de óleo e gás, ao conferir maior segurança jurídica aos investimentos. Contudo, um dos principais objetivos expressos na exposição de motivos da MP
nº 795/2017, a redução dos litígios, não foi integralmente atingido em razão do veto ao dispositivo que
permitia o encerramento total do contencioso relacionado a uma das atividades essenciais à indústria:
o afretamento de embarcações. (Fonte: Agência Petrobras - 03/01/2018)



Instalações Subaquáticas



Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática



Mergulho Raso Profissional

RJ | Janeiro - Fevereiro
As datas de início estão sujeitas a alteração

QUAL O TAMANHO DO VETO NO REPETRO?

EVENTOS

Sancionada pelo presidente Michel Temer no apagar das luzes de 2017 em clima de suspense e segredos, a Lei 13.586/17, a Lei do Repetro, está envolvida agora em mais uma polêmica depois de ser classificada como a MP do Trilhão. Criada para incentivar a atividade e reduzir os litígios no setor de Exploração e Produção de petróleo e gás, a legislação – segundo a própria Petrobras – não terá seu objetivo
atingido por conta do veto do presidente Michel Temer ao § 8o do art. 3o da Lei. (Fonte: E&P Brasil 03/01/2018)

Em breve

PRODUÇÃO NO PRÉ-SAL AUMENTA 1,5% EM NOVEMBRO
A produção do pré-sal em novembro totalizou aproximadamente 1,652 milhão de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 1,5% em relação ao mês anterior. A produção, oriunda de 83 poços, foi
de 1,327 milhão de barris de petróleo por dia e 52 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia,
correspondendo a 49,9% do total produzido no Brasil. . (Fonte: ANP - 02/01/2018)
AS 10 PRINCIPAIS PLATAFORMAS DO PAÍS (Fonte: E&P Brasil - 02/01/2018)
BOLETIM DE CONJUNTURA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO (Fonte: EPE - 03/01/2018)
REPETRO DÁ AO BRASIL CAPACIDADE DE COMPETIÇÃO GLOBAL, AVALIA IBP (Fonte: Guia
Oil & Gas - 02/01/2018)

INFORMAÇÕES RELEVANTES
CONSULTAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO
ENTE

MDIC / CAMEX

NÚMERO

PERÍODO DA CONSULTA

DATA DA AUDIÊNCIA

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.
-

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

Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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