NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (14/12)| 0,67%

PETROBRAS: TEMOS INTERESSE EM DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA TRÊS ÁREAS DA
QUARTA RODADA

PETROBRAS ON (14/12)| 0,82%

Apresentamos (14/12) ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) manifestação de interesse
em exercer o direito de preferência para a 4ª Rodada de Licitação de blocos exploratórios sob o regime
de partilha de produção. Após análise técnica e aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração da companhia, concluímos por manifestar interesse em exercer o direito de preferência
nas áreas de Dois Irmãos, Três Marias e Uirapuru. O percentual mínimo requerido é de 30% em cada
área e a escolha tem foco na maximização de valor do seu portfólio. (Fonte: Petrobras - 14/12/2017)

PETROBRAS PN (14/12)| 1,12%
CÂMBIO (14/12)|
R$/US$| 3,3326
R$/€| 3,9325
PETRÓLEO|

CIRCUITO VIRTUOSO DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS NO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU
TODO POTENCIAL DA CIDADE DE ARACRUZ
Aproximar operadoras, fretadoras e fornecedores da cadeia de óleo e gás, apresentar potencialidades
do Espírito Santo e gerar novas oportunidades para a indústria capixaba. Foi com estes objetivos que
aconteceu, nesta terça-feira (12), o Circuito Virtuoso da Indústria de Óleo e Gás no Espírito Santo. O
roadshow, com deslocamento realizado pela Vix Logística, foi realizado no município de Aracruz, onde
estão instalados o Estaleiro Jurong, a Imetame e a Fibria. (Fonte: TN Petróleo - 14/12/2017)

WTI US$/Barril (14/12)| 57,04
BRENT US$/Barril (14/12)| 63,31
GÁS NATURAL (14/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,684

ETAPAS DO PROJETO ROTA 3 A PREFEITOS DO CONLESTE É APRESENTADA PELA PETROBRAS
Reunida ontem (14/12) com representantes do Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
do Leste Fluminense), que compreende 15 cidades no estado do Rio de Janeiro, a Petrobras expôs o
planejamento de atividades previstas do projeto integrado Rota 3. A infraestrutura, que está entre os
empreendimentos prioritários da companhia, viabilizará o escoamento e processamento de cerca de 21
milhões de metros cúbicos de gás natural associado à produção de petróleo do Pré-Sal da Bacia de
Santos. (Fonte: TN Petróleo - 15/12/2017)
PETROBRAS E EXXONMOBIL FORMAM ALIANÇA ESTRATÉGICA EM E&P
A Petrobras e a ExxonMobil assinaram, ontem quinta-feira (14/12), um Memorando de Entendimento
referente a uma aliança estratégica para identificar e avaliar potenciais oportunidades de negócios. O
Memorando de Entendimento foi assinado no Rio de Janeiro pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, pelo presidente da ExxonMobil Upstream Ventures, Brad Corson, e pelo presidente da ExxonMobil
Exploration Company, Stephen Greenlee. (Fonte: TN Petróleo - 15/12/2017)

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.

SHELL BRASIL E A COPPE PODEM AUMENTAR PARCERIA
Em visita à Coppe/UFRJ na última terça-feira, dia 12 dezembro, o presidente da Shell Brasil, André Araujo, sinalizou o interesse em ampliar no próximo ano a parceria com a Coppe e outras unidades da
UFRJ, investindo em projetos de longo prazo. No ano de 2017, a Coppe e a Shell firmaram cinco acordos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, totalizando um investimento de R$ 123 milhões
Este valor representa 61,5% do total investido no mesmo ano pela empresa em projetos na UFRJ, que
soma cerca de R$ 200 milhões. (Fonte: TN Petróleo - 14/12/2017)
ANP: MERCADO DE COMBUSTÍVEIS PODE TER ESTAGNAÇÃO OU LEVE ALTA NO ANO (Fonte:
Valor - 15/12/2017)

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas



Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática

As datas de início estão sujeitas a alteração

PETROBRAS ANUNCIA REDUÇÃO NOS PREÇOS DA GASOLINA E DO DIESEL (Fonte: ABEGÁS 15/12/2017)

RJ | Janeiro - Fevereiro

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

