NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (26/12)| 0,69%

RIO PODE REVER PARA CIMA ARRECADAÇÃO COM PETRÓLEO EM 2018

PETROBRAS ON (26/12)| 0,66%

Otimista com a valorização do petróleo no mercado global e as perspectivas para o mercado de petróleo e gás em 2018, o governo do estado do Rio de Janeiro pode rever para cima suas estimativas de
receita com arrecadação de royalties e participações especiais no próximo ano. Na Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2018, o Rio prevê arrecadar R$ 6,5 bilhões em royalties e participações em 2018, isso
com cálculos que velam em conta o preço médio do barril do tipo Brent em US$ 55. (Fonte: E&P Brasil
- 27/12/2017)

PETROBRAS PN (26/12)| 1,40%
CÂMBIO (26/12)|
R$/US$| 3,3194
R$/€| 3,9425

PRÉ-SAL RESPONDE POR QUASE METADE DO PETRÓLEO PRODUZIDO NO PAÍS E FATIA DE
ESTRANGEIRAS CHEGA A 33%
Passados 11 anos do anúncio da sua descoberta, o pré-sal já responde por praticamente metade do total de petróleo e gás natural produzido no Brasil e tem impulsionado o avanço da participação das petroleiras estrangeiras no setor. A fatia das empresas privadas já representa 33% do total da produção
no pré-sal. (Fonte: Guia Oil & Gas - 27/12/2017)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (26/12)| 59,97
BRENT US$/Barril (26/12)| 67,02
GÁS NATURAL (26/12)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,643

ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL LANÇA NAVIO E FAZ COBRANÇA À PETROBRAS
Em um momento simbólico e decisivo para sua sobrevivência, o Estaleiro Atlântico Sul (EAS) lançou na
sexta-feira, (22/12), ao mar seu 11º navio, batizado com o nome do poeta Castro Alves. A entrega é a
primeira do modelo Aframax – petroleiro um pouco menor que os produzidos em Pernambuco até então – e a última de 2017, ano em que o empreendimento bateu os próprios recordes de produtividade.
(Fonte: Guia Oil & Gas - 27/12/2017)
SAIPEM CONQUISTA NOVOS CONTRATOS AO REDOR DO MUNDO, SOMANDO US$ 380 MILHÕES
A italiana Saipem, do grupo Eni, ganhou importantes contratos com um valor total de cerca de US$ 380
milhões para executar trabalhos em Angola, Noruega, Golfo do México e Golfo Árabe. No caso dos serviços no país africano, o acordo foi assinado com a própria Eni. (Fonte: PetroNotícias - 26/12/2017)
RÚSSIA É MAIOR FORNECEDORA DE PETRÓLEO DA CHINA PELO 9º MÊS SEGUIDO
A Rússia ocupou o posto de maior fornecedor de petróleo bruto da China pelo nono mês consecutivo
em novembro, além de superar a Arábia Saudita até agora neste ano, informaram os dados da alfândega chinesa na última terça-feira. As remessas vindas da Rússia em novembro atingiram 5,12 milhões de
toneladas, ou 1,26 milhão de barris por dia (bpd), um aumento de 11 por cento em relação ao ano anterior, de acordo com dados detalhados do comércio de commodities no último mês da Administração
Geral de Alfândegas da China. (Fonte: Guia Oil & Gas - 27/12/2017)

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

COMERCIALIZAÇÃO DE ÓLEO DA UNIÃO COMEÇA POR MERO E SAPINHOÁ (Fonte: Brasil
Energia - 27/12/2017)



Instalações Subaquáticas



Suporte Básico a Mergulhadores

DECRETO DA ZPE DO AÇU NESTA QUARTA (Fonte: Brasil Energia - 27/12/2017)



Corte e Soldagem Subaquática

DISPUTA SOBRE CONTEÚDO LOCAL TERÁ NOVOS CAPÍTULOS EM 2018 (Fonte: Valor 27/12/2017)



Mergulho Raso Profissional

As datas de início estão sujeitas a alteração

TEMER SANCIONA ATÉ SEXTA-FEIRA MP QUE ESTENDE REPETRO ATÉ 2040 (Fonte: Valor 27/12/2017)

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

