NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (19/12)| 0,6%

POR QUE É TÃO DIFÍCIL MUDAR A LEI DO GÁS?
O governo tinha tudo preparado para conseguir passar no último dia 12 o substitutivo do Projeto de Lei
6.407/2013, do deputado Marcus Vicente (PP/ES), na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Era o último ato programado para o Gás para Crescer, lançado em meados de 2016, ainda este ano. Logo cedo a Petrobras soltou para a imprensa uma carta aberta de apoio ao projeto. “A convergência de visões dos agentes na grande maioria dos aspectos debatidos aponta para um mercado competitivo, com uma diversidade de participantes que contribuam para seu desenvolvimento, propiciando
a adequada remuneração de investimentos e transações comerciais e aprimorando o atendimento aos
consumidores”, diz o texto. (Fonte: E&P Brasil - 20/12/2017)

PETROBRAS ON (19/12)| 0,51%
PETROBRAS PN (19/12)| 0,53%
CÂMBIO (19/12)|
R$/US$| 3,2877
R$/€| 3,8824
PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (19/12)| 57,56
BRENT US$/Barril (19/12)| 63,80

PETROBRAS APRESENTA ETAPAS DO PROJETO ROTA 3 A PREFEITOS DO CONLESTE

GÁS NATURAL (19/12)|

Reunida no dia (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: Guia Oil & Gas - 20/12/2017)

HENRY HUB US$/MMBtu|

2,692

REFINARIA DE CAPUAVA COMPLETA 63 ANOS DE OPERAÇÃO
Unidade responde pela comercialização de 30% do volume de combustíveis consumidos na região metropolitana de São Paulo. A Refinaria de Capuava (Recap) completa hoje 63 anos de operação e celebra
sua história de sucesso na região do ABC Paulista. Com uma área total de 3,7 milhões de m², a refinaria é responsável pela comercialização de 30% do volume de combustíveis consumidos na região da
grande São Paulo, maior mercado consumidor da América do Sul, além de fornecer matérias-primas para empresas do Polo Petroquímico do Grande ABC. Sua presença estimulou e atraiu outras indústrias,
formando o que é conhecido hoje como Polo Petroquímico. (Fonte: Guia Oil & Gas - 20/12/2017)
TEM INICIO FASE VINCULANTE DA ALIENAÇÃO DA ANSA E DA UFN-III
A Petrobras informa o início da fase vinculante do processo de alienação integral de sua participação
acionária na Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa) e de sua Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III
(UFN-III). Nesta etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite
com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de due diligence para o envio das propostas vinculantes. (Fonte: TN Petróleo - 20/12/2017)
APOIO FEDERAL AO RIO E RETOMADA DO SETOR PETROLÍFERO AJUDAM A LIGHT (Fonte:
Valor - 19/12/2017)

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.

PETRÓLEO



Instalações Subaquáticas



Suporte Básico a Mergulhadores



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

