NOTÍCIAS EM DESTAQUE
TEXTO-BASE DA MP DO REPETRO APROVADO. DESTAQUES NA PRÓXIMA SEMANA
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 208 votos a 184, o projeto de lei de conversão da Medida Provisória 795/17, que
cria um regime especial de importação de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos. Segundo um acordo entre a maior parte das lideranças, os destaques apresentados ao texto do rela-
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tor, deputado Julio Lopes (PP-RJ), serão votados na próxima semana sem obstrução. (Fonte: E&P Brasil - 29/11/2017)
IBOVESPA (29/11)| 1,94%

PL PREVÊ PRÉ-SAL PARA MERCADO INTERNO E CALENDÁRIO DE INVESTIMENTOS EM REFINO

PETROBRAS ON (29/11)| 2,27%

O presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, deputado Jhonatan de Jesus (PRB/RR), protocolou nesta quarta-feira

PETROBRAS PN (29/11)| 3,22%

(29/11) uma emenda ao Projeto de Lei 1.339/2015, do deputado Chico Lopes (PCdoB/CE), que condiciona a exportação de petróleo

CÂMBIO (29/11)|

do pré-sal ao atendimento do mercado interno por derivados básicos refinados no país. A emenda do parlamentar de Roraima prevê a

R$/US$| 3,2130

condicionante a partir de janeiro de 2025 e determina que a União crie um calendário de investimentos em refino para que a medida

R$/€| 3,8023

seja atendida. (Fonte: E&P Brasil - 29/11/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (29/11)| 57,30

SEMINÁRIO DEBATE PETRÓLEO E GÁS EM RESERVATÓRIOS DE BAIXA PERMEABILIDADE

BRENT US$/Barril (29/11)| 63,11
GÁS NATURAL (29/11)|

O Ministério de Minas e Energia (MME) realizou nesta terça-feira (28/11/2017), no auditório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-

HENRY HUB US$/MMBtu|

tural e Biocombustíveis (ANP) em Brasília, o “Seminário sobre Recursos Petrolíferos de Baixa Permeabilidade no Brasil”, que objetivou

3,179

retomar a discussão sobre a melhor forma para viabilizar o aproveitamento sustentável desses recursos energéticos no País. Foram
mais de cem participantes que atenderam ao convite para debater sobre tema, oriundos das mais diferentes instituições, governamentais ou não, incluindo representantes da indústria, do Ministério Público Federal e de entidades ligadas ao meio ambiente. (Fonte: MME
- 29/11/2017)
NOVOS RECORDES E PROJETA MELHOR ANO DE SUA HISTÓRIA
A movimentação de cargas no Porto de Santos registrou em outubro último o maior acumulado de sua história ao atingir a marca de
109,052 milhões de toneladas e o maior movimento mensal para os meses de outubro, com 11,368 milhões de toneladas. A marca
superou em 9,1% o até então melhor desempenho até outubro, verificado em 2015, e em 11,6%, o total apurado em igual período do
ano passado. O resultado do mês cresceu 0,5% acima da segunda melhor performance, também ocorrida em 2015, e 24,3% sobre
outubro do ano anterior. (Fonte: Portal Naval - 30/11/2017)

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.

TRELLEBORG ANUNCIA REESTRUTURAÇÃO DE SEU NEGÓCIO DE ÓLEO E GÁS
Em meio aos desafios do setor mundial de óleo e gás, a empresa sueca Trelleborg anunciou que vai tirar o pé do acelerador e deve

PETRÓLEO

diminuir suas operações offshore de petróleo e gás. O plano inclui a interrupção gradual da fabricação de boias submarinas para equi-



Instalações Subaquáticas

pamentos de perfuração em ambientes de águas profundas em Houston, no estado do Texas. (Fonte: PetroNotícias - 29/11/2017)



Pintura Industrial



Suporte Básico a Mergulhadores

QUEIROZ GALVÃO PODE INVESTIR EM POÇO NO CAMPO DE ATLANTA (Fonte: Valor - 30/11/2017)
CAMARÃO NORTE PODE SER DEVOLVIDO (Fonte: Brasil Energia - 30/11/2017)
ARÁBIA SAUDITA: CORTE DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ATINGIU 109% (Fonte: Valor - 30/11/2017)

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Dezembro

REFINO EM QUEDA (Fonte: O Globo - 30/11/2017)

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

