NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (13/12)| 1,22%

PETROBRAS OBTÉM R$ 5 BI COM IPO DA BR DISTRIBUIDORA; PREÇO SAI NO PISO DA ESTIMATIVA

PETROBRAS ON (13/12)| 1,54%

A Petrobras levantou cerca de 5 bilhões de reais com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
de sua subsidiária de distribuição de combustíveis BR Distribuidora, ao precificar o IPO em 15 reais a
ação. A oferta de ações da líder do mercado de combustíveis no Brasil ficou no piso da faixa de preços,
estimada entre 15 reais e 19 reais, segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
nesta quarta-feira. Isso indica que é improvável a oferta de um lote adicional posteriormente. (Fonte:
E&P Brasil - 14/12/2017)

PETROBRAS PN (13/12)| 2,00%
CÂMBIO (13/12)|
R$/US$| 3,3030
R$/€| 3,8810

ASGAARD NAVEGAÇÃO CONQUISTA PRIMEIRO LUGAR EM RANKING DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL
A Asgaard Navegação, subsidiária integral da MLog S.A, conquistou uma importante premiação. A companhia acaba de ser declarada primeira colocada no ranking de 2017 do Programa de Excelência Operacional de Transporte Aéreo e Marítimo da Petrobras (Peotram). A companhia, aliás, já havia tido este
mesmo resultado no ano anterior. A avaliação do Peotram avalia inúmeros indicadores de desempenho
de 47 empresas de navegação brasileiras e estrangeiras que operam no país na área de offshore.
(Fonte: PetroNotícias - 13/12/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (13/12)| 56,60
BRENT US$/Barril (13/12)| 62,44
GÁS NATURAL (13/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,715

SOLSTAD FARSTAD ASSINA EXTENSÃO DE CONTRATO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO COM
PETROBRAS
A companhia de navegação norueguesa Solstad Farstad conseguiu a renovação de um contrato com a
Petrobrás para o afretamento da embarcação BOS Topazio. O valor do negócio, no entanto, não foi revelado. O prazo do novo contrato, de acordo com comunicado emitido pela companhia, é fevereiro de
2019. O navio de apoio do tipo AHTS (Anchor Handling Tug Supply), tem 78 m de comprimento e 17 m
de boca. (Fonte: PetroNotícias - 13/12/2017)
TOTAL DIZ QUE EXPORTAÇÃO DE GÁS DE CAMPO NO MAR DO NORTE FICARÁ INTERROMPIDA ATÉ JANEIRO
As exportações de gás natural de um dos principais campos do Mar do Norte ficarão interrompidas por
pelo menos três semanas, até o início de janeiro, após o fechamento do maior oleoduto do Reino Unido, disse a Total, operadora da área. A empresa de produtos químicos INEOS, que possui o Forties Pipeline System, afirmou nesta quarta-feira que ainda não tomou uma decisão sobre o conserto de rachaduras encontradas na estrutura durante uma inspeção de rotina na semana passada. (Fonte: Guia
Oil & Gas - 14/12/2017)
CME NÃO CONCLUI DISCUSSÃO DO PL DO GÁS
A apreciação no plenário da Câmara do Deputados do Projeto de Lei 6.407/2013, que estabelece as novas diretrizes para o setor de gás, ficará para 2018. Ao contrário do previsto, o novo texto do PL com a
inclusão de 11 emendas não foi colocado para votação nesta quarta-feira (13/12) na reunião da Comissão de Minas e Energia, suspensa em função do início da sessão do Congresso Nacional. (Fonte: ABEGÁS - 14/12/2017)
STATOIL CONCLUI FARM-IN EM CARCARÁ (Fonte: Brasil Energia - 14/12/2017)
ESTOQUES SEMANAIS DE PETRÓLEO E DESTILADOS DOS EUA REGISTRAM BAIXA (Fonte:
Valor - 14/12/2017)

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.
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Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática

A DOIS DIAS DE EXPIRAR, REPETRO É APROVADO (Fonte: Brasil Energia - 14/12/2017)

As datas de início estão sujeitas a alteração

PROJETO QUE ENDURECE CONTEÚDO LOCAL EM PETRÓLEO TEM URGÊNCIA APROVADA
(Fonte: O Globo - 14/12/2017)

RJ | Dezembro/17 - Janeiro/18

INFORMAÇÕES RELEVANTES

07/11/2017 a 08/01/2018

MDIC / CAMEX

-

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.
-

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

