NOTÍCIAS EM DESTAQUE
ANP APROVA INÍCIO DA OFERTA PERMANENTE DE ÁREAS
A diretoria da ANP aprovou (28/11) o início do processo de oferta permanente de áreas para exploração e produção de petróleo e gás
natural. O processo, previsto no artigo 4º da Resolução CNPE nº 17/2017, prevê a oferta contínua de campos devolvidos (ou em pro-
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cesso de devolução), de blocos exploratórios ofertados em rodadas anteriores e não arrematados e também dos blocos devolvidos à
Agência. Foram selecionados 846 blocos de 13 bacias sedimentares brasileiras, totalizando 285.399,65 km², o que corresponde, por
IBOVESPA (28/11)| 0,11%

exemplo, a 28 vezes a área da Bacia do Recôncavo. (Fonte: ANP - 28/11/2017)

PETROBRAS ON (28/11)| 0,25%

METADE DOS ROYALTIES DO PRÉ-SAL PARA SALÁRIO DOS PROFESSORES

PETROBRAS PN (28/11)| 0,19%
CÂMBIO (28/11)|

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que reverte, no mínimo, metade dos recursos do Fundo Social

R$/US$| 3,2226

do Pré-Sal para pagar salários e cursos de aperfeiçoamento a professores da educação básica. A medida consta do Projeto de Lei

R$/€| 3,8265

6.346/13, do ex-deputado Francisco Praciano. Relator da matéria na comissão, o deputado Danilo Cabral (PSB-PE) defendeu o texto

PETRÓLEO|

na forma de substitutivo em que reúne o conteúdo de outros projetos em tramitação sobre o mesmo tema (PLs 6.793/13 e 7.978/14).

WTI US$/Barril (28/11)| 57,99
BRENT US$/Barril (28/11)| 63,61

(Fonte: E&P Brasil - 28/11/2017)

GÁS NATURAL (28/11)|

PL DO GÁS: DEPUTADO DAVIDSON MAGALHÃES QUER INCENTIVAR USO COMO MATÉRIA-PRIMA

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,074

O deputado Davidson Magalhães (PCdoB/BA) apresentou quatro emendas ao substitutivo do deputado Marcus Vicente (PP/ES) ao PL
6.407/13, conhecido como PL do Gás Natural. O projeto, que está na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, tem
prazo de cinco sessões a partir do último dia 23, para apresentação de emendas. A primeira emenda apresentada pelo parlamente
prevê que o gás natural seja comercializado com qualidade minimamente variável, especialmente no etano e nos líquidos de gás.
(Fonte: E&P Brasil - 28/11/2017)
PRUMO LOGÍSTICA VAI FAZER TRANSBORDO DE PETRÓLEO PARA PETROGAL NO PORTO DO AÇU
A Prumo Logística vai consolidando as operações do Porto do Açu como um caso de sucesso. A empresa assinou entre a sua subsidiária Açu Petróleo com a Petrogal Brasil para a prestação de serviços de transbordo no terminal de petróleo do Porto do Açu, no Norte
Fluminense. O primeiro contrato prevê a realização de operações testes até o final do primeiro trimestre de 2018, seguido de um acor-

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.

do com prazo de 3 anos. Segundo o comunicado, o volume médio da operação pode chegar de até 55 mil barris de petróleo/dia. A
primeira operação está prevista para dezembro de 2017. (Fonte: PetroNotícias - 28/11/2017)
PETRÓLEO
COMITÊ DA OPEP APOIA ESTENDER ACORDO DE CORTE DE PRODUÇÃO ATÉ FIM DE 2018



Instalações Subaquáticas

Um comitê técnico conjunto de países membros e não membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reco-



Pintura Industrial

mendou estender os cortes de produção de petróleo até fim de 2018, com opção de revisão do acordo em junho, disseram duas fon-



Básico de Mergulho Raso Profissional

tes familiarizadas com o assunto. (Fonte: Guia Oil & Gas - 29/11/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

LIBRA DEVE PRODUZIR MEIO MILHÃO DE BARRIS DE PETRÓLEO POR DIA (Fonte: O Globo - 29/11/2017)
SEGMENTO DE ÁGUAS PROFUNDAS MAIS RELEVANTE PARA SHELL (Fonte: Brasil Energia - 29/11/2017)

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração
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PETROBRAS TERÁ PARCEIROS NA ÁREA DE REFINO DE PETRÓLEO, DIZ PARENTE (Fonte: O Globo - 29/11/2017)

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

