NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (23/11)| 0,04%

CONTEÚDO LOCAL VOLTA A SER PAUTA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PETROBRAS ON (23/11)| 0,85%

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza na próxima terça-feira (28/11) audiência pública para discutir as re-

PETROBRAS PN (23/11)| 0,50%

gras de conteúdo local para a indústria do petróleo e gás no pais. O encontro, pedido pelo deputado Davidson Magalhães (PCdoB/BA),

CÂMBIO (23/11)|
R$/US$| 3,2365

tem como convidados o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e do diretor-

R$/€| 3,8333

geral da ANP, Décio Oddone. Também foram convidados para a audiência o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras,

PETRÓLEO|

Felipe Coutinho, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, o ex diretor-geral da ANP, Haroldo

WTI US$/Barril (22/11)| 58,02

Lima, e o presidente da Federação Interestadual de Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, Marcelino da Rocha. (Fonte: E&P Brasil -

BRENT US$/Barril (23/11)| 63,55
GÁS NATURAL (22/11)|

24/11/2017)

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,968

CHEVRON INVESTE EM INTERNET DAS COISAS NO FPSO FRADE PARA REDUÇÃO DE CUSTOS
A Internet das Coisas já é uma realidade dentro de muitas empresas do setor de óleo e gás, como o caso da americana Chevron, que
conseguiu diminuir o tempo de resposta às condições críticas e inesperadas em 90%. No Rio de Janeiro, a companhia adotou, no
FPSO Frade, um sistema que possibilita a leitura e a análise de dados em tempo real, capaz de monitorar as válvulas de emergência e
limites críticos dos equipamentos mesmo sem a presença de operadores no navio. (Fonte: PetroNotícias - 23/11/2017)
PUBLICAÇÃO DA ANP APRESENTA OPORTUNIDADES PARA O SETOR DE COMBUSTÍVEIS
A ANP está divulgando em seu sítio eletrônico na internet o livreto “Oportunidades na Produção e no Abastecimento de Combustíveis
no Brasil”, que apresenta a infraestrutura existente no País e mostra as possibilidades para o setor no cenário atual, marcado por diversas iniciativas governamentais e regulatórias voltadas para o incentivo à livre concorrência, ao acesso e ao aumento dos investi-

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.

mentos privados. (Fonte: ANP - 23/11/2017)
OURO PRETO QUER PRODUZIR ÓLEO E ENERGIA OFFSHORE NA BAHIA
A Ouro Preto Óleo e Gás, do empresário Rodolfo Landin, está licenciando um projeto de produção de petróleo e energia offshore no
campo de Pinaúna, em águas rasas da Bacia de Camamu, a 9 km da costa baiana e em lâmina d’água entre 20 e 35 metros. O projeto
prevê a instalação de uma jaqueta (plataforma produtora de petróleo do tipo fixa) para a produção do óleo e a geração de energia

Rio de Janeiro | 27 a 29 de novembro

Desconto para associados Sistema FIRJAN

elétrica. Está prevista a perfuração de cinco poços, sendo três poços produtores e dois injetores de água. A depender do consumo de
gás, existe uma possibilidade, ainda por ser confirmada, da perfuração de um poço produtor de gás, para complementar este consumo
caso, a produção de gás associado não seja suficiente. (Fonte: E&P Brasil - 23/11/2017)
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA TÊM DOIS NOVOS NAVIOS DE 3800 TEUS ESTE MÊS

Rio de Janeiro | 27 e 28 de novembro

Desconto para associados Sistema FIRJAN

A Aliança Navegação e Logística, líder em cabotagem no Brasil, anuncia mais um passo importante no processo de consolidação da
cabotagem. A partir da segunda quinzena de novembro, a armadora contará com dois novos navios de bandeira brasileira da classe

PETRÓLEO

“Exploradores”, com capacidade de 3,8 mil TEUs, que substituirão as embarcações "Aliança Manaus" e "Aliança Santos" de 2,5 mil



Instalações Subaquáticas

TEUs. (Fonte: Portal Naval - 24/11/2017)



Pintura Industrial



Básico de Mergulho Raso Profissional



Suporte Básico a Mergulhadores

CONSUMO DE DERIVADOS CRESCERÁ 20% ATÉ 2026 (Fonte: O Globo - 24/11/2017)
PETROBRAS DECLARA COMERCIALIDADE DE GURIATÃ SUL (Fonte: Brasil Energia - 24/11/2017)

NAVAL


BRASIL QUER EXPORTAR SUBMARINOS (Fonte: O Globo - 24/11/2017)

Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Novembro | Dezembro

CHINA PODE SE TORNAR O IMPORTADOR PRINCIPAL DE GNL, INCLUSIVE DOS EUA (Fonte: Valor - 24/11/2017)

INFORMAÇÕES RELEVANTES

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.
MDIC / CAMEX

-

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

