NOTÍCIAS EM DESTAQUE
DEMANDA POR POÇOS CRESCERÁ 52% ATÉ 2022
O A demanda por perfuração de poços exploratórios e de desenvolvimento da produção de petróleo e gás deve crescer 52% até o fim
de 2022. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam que o compromisso assumido pelas petroleiras que atuam no país de-
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ve passar de 189 poços em 2018 – sendo 24 poços exploratórios e 165 poços de desenvolvimento da produção – para 249 poços em
2022. (Fonte: E&P Brasil - 01/12/2017)
IBOVESPA (30/11)| 1,00%

DECLARAÇÃO DE COMERCIALIDADE DA ÁREA NOROESTE DE LIBRA, NO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS

PETROBRAS ON (30/11)| 0,25%
PETROBRAS PN (30/11)| 0,33%

Informamos que apresentamos hoje, em nome do consórcio de Libra, à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

CÂMBIO (30/11)|

(ANP), a Declaração de Comercialidade da acumulação de petróleo, localizada na porção noroeste do bloco de Libra, no pré-sal da Ba-

R$/US$| 3,2610

cia de Santos. Também foi submetido à ANP o Relatório Final do Plano de Avaliação da Descoberta (PAD) do poço 2-ANP-2A-RJS, poço

R$/€| 3,8819

descobridor do reservatório de Libra em 2010. (Fonte: Petrobras - 30/11/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (30/11)| 57,40

PETROBRAS ESTIMA 3,3 BILHÕES BARRIS DE PETRÓLEO EM ÁREA DE LIBRA

BRENT US$/Barril (30/11)| 63,57

A Petrobras apresentou à agência reguladora do setor de petróleo no Brasil (ANP) a declaração de comercialidade na porção noroeste

GÁS NATURAL (30/11)|

do bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, apontando volume recuperável de 3,3 bilhões de barris de petróleo, informou a em-

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,025

presa em nota. (Fonte: Guia Oil & Gas - 01/12/2017)
EMENDA AO PL DO GÁS VETA LIVRE ACESSO AOS TERMINAIS DE GNL
O deputado Fábio Garcia (sem partido/MT) apresentou nesta quarta-feira (29/11) emendas ao substitutivo do Projeto de 6.407/2013,
do deputado Marcus Vicente (PP/ES), 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. Uma das emendas apresentadas por Garcia define serviço local de gás canalizado como serviço público de movimentação a usuários finais, nas áreas de concessão estaduais, a partir dos pontos de entrega localizados nos gasodutos de transporte. (Fonte: E&P Brasil - 30/11/2017)
QGEP DIZ QUE ANP AUTORIZOU TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS EM CARCARÁ PARA A STATOIL
A Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) recebeu aprovação da agência reguladora ANP para transferir à Statoil Brasil Óleo e

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.

Gás sua participação de 10 por cento no bloco BM-S-8, onde está a descoberta de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos. A companhia aceitou em julho a oferta da norueguesa Statoil para adquirir sua participação no bloco por 379 milhões de dólares. O acordo estabelece o pagamento de 50 por do valor total em até 10 dias úteis após o recebimento da aprovação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e demais órgãos competentes. (Fonte: Guia Oil & Gas - 01/12/2017)
PORTUGAL FAZ ACORDO COM OS ESTADOS UNIDOS PARA DISTRIBUIR GNL PARA EUROPA
Portugal segue firme na sua estratégia de ser a porta de entrada do gás natural na Europa, através do Porto de Sines. Autoridades
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portuguesas anunciaram o acordo feito com os Estados Unidos com o objetivo de promover o gás natural liquefeito (GNL) marítimo.
Portugal quer ser uma alternativa ao domínio da Rússia na distribuição de gás na Europa. A Ministra do Mar de Portugal, Ana Paula
Vitorino, reuniu-se com uma delegação de alto nível da diplomacia energética do Departamento de Estado americano, no âmbito da

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas



Pintura Industrial

FPSO DE ATLANTA RUMA PARA O BRASIL (Fonte: Brasil Energia - 01/12/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

PL DOS CAMPOS MARGINAIS APROVADO EM COMISSÃO (Fonte: Brasil Energia - 01/12/2017)

NAVAL

18ª edição da World LNG Summit, que está sendo realizada em Lisboa, até a amanhã, dia 1. (Fonte: PetroNotícias - 30/11/2017)

JUSTIÇA MANTÉM LEI QUE IMPEDE TÉRMICA DA GASTRADING (Fonte: Brasil Energia - 01/12/2017)



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

OPEP DECIDE ESTENDER ACORDO DE PRODUÇÃO E PETRÓLEO AVANÇA 3% (Fonte: Valor - 01/12/2017)
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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

