NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (18/12)| 0,7%

ACORDO PARA CORTE DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO PODE IR ALÉM DE 2018, DIZ ROSNEFT

PETROBRAS ON (18/12)| 1,80%

Um acordo global para cortar a produção de petróleo pode ser estendido para além de 2018, disse Pavel Fedorov, primeiro vice-presidente da maior produtora de petróleo da Rússia, a Rosneft, apresentando a estratégia da companhia até 2022. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e
outros grandes produtores liderados pela Rússia concordaram no mês passado em estender o acordo
de redução de produção até o fim de 2018, com a possibilidade de revisá-lo em junho. (Fonte: Guia Oil
& Gas Brasil - 19/12/2017)

PETROBRAS PN (18/12)| 1,81%
CÂMBIO (18/12)|
R$/US$| 3,2875
R$/€| 3,8816
PETRÓLEO|

GRÁFICOS QUE AJUDAM A ENTENDER A APOSTA DA STATOIL EM RONCADOR
A Petrobras e a Statoil anunciaram na segunda-feira (17/12) que a norueguesa vai pagar R$ 2,35 bilhões por 25% de participação no campo de Roncador, na Bacia de Campos. A Statoil se comprometeu
a pagar mais US$ 550 milhões em investimentos contingentes para projetos de aumento de recuperação no campo, principal parceria entre as duas empresas. (Fonte: E&P Brasil - 18/12/2017)

WTI US$/Barril (18/12)| 57,16
BRENT US$/Barril (18/12)| 63,41
GÁS NATURAL (18/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,745

ESTATAL REDUZIRÁ PREÇOS DO DIESEL E ELEVARÁ OS DA GASOLINA NAS REFINARIAS
A Petrobras reduzirá os preços do diesel em 0,7 por cento e elevará os da gasolina em 0,4 por cento
nas refinarias, informou a estatal em comunicado em seu site. Os reajustes fazem parte da nova sistemática de formação de preços da companhia, em vigor desde julho e que prevê alterações quase que
diárias nas cotações dos combustíveis. (Fonte: Guia Oil & Gas Brasil - 19/12/2017)
CADE APROVA EXXONMOBIL EM CARCARÁ
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a entrada da ExxonMobil no consórcio
que opera o bloco exploratório BM-S-8, no pré-sal da Bacia de Santos, onde está a descoberta de Carcará. A operação foi aprovada sem nenhuma restrição. Uma grande reorganização societária foi feita no
BM-S-8 no 2o leilão do pré-sal, que ofertou a área unitizável de Norte de Carcará. Logo após arrematar
a área, o consórcio formado entre Statoil, ExxonMobil e Galp informou a reorganização do projeto.
(Fonte: E&P Brasil - 19/12/2017)
NOVAS PLATAFORMAS DA PETROBRAS EM 2018 E 2019 GARANTIRÃO 300 MIL BARRIS/DIA ADICIONAIS

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.

A entrada de sete plataformas de produção em operação entre 2018 e 2019 vai incrementar a produção da Petrobras em 300 mil barris/dia, em média, de um ano para outro, disse o diretor de Assuntos
Corporativos da petroleira, Hugo Repsold, enquanto a empresa se prepara para anunciar seu novo plano de negócios plurianual. (Fonte: Guia Oil& Gas Brasil - 19/12/2017)

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas

VENDA DE ATIVOS RENDE US$ 17 BI À PETROBRÁS (Fonte: Estadão - 18/12/2017)



Suporte Básico a Mergulhadores

COM RONCADOR, STATOIL QUASE TRIPLICA PRODUÇÃO NO BRASIL (Fonte: Valor 19/12/2017)



Corte e Soldagem Subaquática

As datas de início estão sujeitas a alteração

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

