NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (21/11)| 1,58%

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL RECEBE 100% DE APROVAÇÃO DA ANP

PETROBRAS ON (21/11)| 0,97%

A Total Lubrificantes do Brasil – quarta maior companhia de petróleo e gás do mundo – atingiu 100% de performance em todos os

PETROBRAS PN (21/11)| 0,75%

ensaios ao participar dos testes propostos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na segunda edição

CÂMBIO (21/11)|

do Programa de Comparação Interlaboratorial em Lubrificantes (PIL). A iniciativa visa determinar e monitorar o desempenho dos labo-

R$/US$| 3,2585

ratórios de óleos lubrificantes no país ao identificar problemas analíticos e iniciar ações corretivas e, assim, proporcionar confiança adi-

R$/€| 3,8245

cional aos consumidores do produto. (Fonte: TN Petróleo - 21/11/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (21/11)| 56,83

PETROBRAS PROTOCOLA DOCUMENTAÇÃO PARA OFERTA DE AÇÕES DA BR DISTRIBUIDORA

BRENT US$/Barril (21/11)| 62,57

A Petrobras protocolou hoje (22), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a documentação necessária para a oferta pública de dis-

GÁS NATURAL (21/11)|

tribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora (BR). Segundo a nota da estatal, a oferta se deu em

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,017

cumprimento às exigências expedidas pela pela própria CVM. A companhia informa que divulgou ainda o aviso ao mercado e o prospecto preliminar referentes à oferta, “a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da
CVM, obedecendo às demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação das ações no exterior”. (Fonte: Agência Brasil - 22/11/2017)
CLAUDIO MAKAROVSKY É O NOVO DIRETOR-PRESIDENTE DA ABESPETRO
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.

A Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPetro), elegeu na tarde dessa terça-feira (21/11), por voto direto
de seus associados, a nova diretoria para o biênio 2018/2019. Foram eleitos: Alejandro Duran (GE Oil & Gas), Claudio Makarovsky
(Siemens), Gilberto Cardarelli (Brasco), José Mauro Ferreira (TechnipFMC), Rodrigo Ribeiro (Queiroz Galvão) e Telmo Ghiorzi (Aker
Solutions). Entre os diretores eleitos, Makarovsky foi o escolhido para ser o diretor-presidente. (Fonte: TN Petróleo - 22/11/2017)
EAS DEFENDE CONTRATAÇÃO NO BRASIL DOS PRÓXIMOS FPSOS DA PETROBRÁS PARA SALVAR ESTALEIROS NACIONAIS
O Empreendimento dos grupos Camargo Corrêa e Queiroz Galvão, o Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco, está para o pagamento de uma fatura de R$ 1 bilhão até 2019. Esse é o saldo que deve ficar após receber pagamento pelos cinco navios que ainda
tem em carteira, cuja entrega será feita nos próximos dois anos. Mesmo assim, o estaleiro vê a possibilidade de contratar de três navios plataforma (FPSO) para exploração de petróleo no próximo ano, pela Petrobrás, acendeu o desejo de participação do Estaleiro
Atlântico do Sul, em Pernambuco. (Fonte: PetroNotícias - 21/11/2017)

Rio de Janeiro | 27 a 29 de novembro

ENSEADA CONCLUI O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DE SUA DÍVIDA

Desconto para associados Sistema FIRJAN

A Enseada Indústria Naval S.A. informa que a 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro homologou, na
semana passada (14/11), o plano de recuperação extrajudicial, protocolado pela companhia no dia 27 de janeiro deste ano. Como resultado deste importante acontecimento, os termos do plano entram em efeito e passam a ser obrigatórios. A medida cria um ambien-

PETRÓLEO

te mais estável para a empresa, possibilitando um foco ainda maior na continuidade das atividades, bem como na atração de novas



Instalações Subaquáticas

oportunidades de negócios, favorecendo a retomada da operação do estaleiro e a geração de empregos em seu entorno. (Fonte: TN



Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional

SUBSTITUTIVO DO PL DO GÁS NA CME (Fonte: Brasil Energia - 22/11/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

GOVERNO ESTUDA ALTERNATIVAS PARA COMERCIALIZAR ÓLEO DA UNIÃO (Fonte: Brasil Energia - 22/11/2017)

NAVAL

Petróleo - 21/11/2017)



PETROBRAS CONTRATA APOIO AÉREO NO NORDESTE (Fonte: Brasil Energia - 22/11/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

GEOPARK PROGRAMA ATÉ US$ 4 MI PARA O BRASIL (Fonte: Brasil Energia - 22/11/2017)

RJ - Novembro | Dezembro

INFORMAÇÕES RELEVANTES

07/11/2017 a 08/01/2018

-

Construção da Agenda Regulatória de Comércio Exterior 2018-2019, que será instrumento de planejamento para auxiliar na identificação e organização de temas estratégicos que serão acompanhados no próximo biênio pela Secretaria Executiva da Câmara
de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
MDIC

-

Os interessados em participar devem preencher o(s) formulários(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 à disposição para qualquer esclarecimento ou auxílio sobre o tema pelo e-mail:comex@firjan.com.br e
telefone: (21) 2563-4222 / 4228 / 4689

