PARTILHA
PETROBRAS PN (25/01)| 5,74%

A ANP publicou nesta quinta-feira (25/1) o pré-edital e as minutas de contrato da 4ª Rodada de

CÂMBIO (25/01)|

Partilha de Produção no Pré-sal, prevista para ocorrer em 7 de junho. Os documentos ficarão em

R$/US$| 3,1380

R$/€| 3,9187

consulta pública até o dia 15/2 e a audiência pública ocorrerá em 22/2. (Fonte: ANP - 25/01/2018)

PETRÓLEO|

CNPC AUMENTA SUA PRODUÇÃO NO EXTERIOR, COM DESTAQUE PARA O
BRASIL

WTI US$/Barril (25/01)| 65,51
BRENT US$/Barril (25/01)| 70,42
GÁS NATURAL (25/01)|

Os A chinesa CNPC anunciou ao mercado nesta quinta-feira (25) que terminou o ano de 2017 com

HENRY HUB US$/MMBtu|

3,447

um considerável impulso em sua produção de óleo e gás no exterior. O salto, de acordo com a
companhia, foi de 17,2% em comparação com 2016 – o que totaliza 89,1 milhões de toneladas de

PETRÓLEO

óleo equivalente. Entre os destaques, a companhia ressaltou a influência do Brasil para obter o re-



Instalações Subaquáticas

sultado positivo. (Fonte: Petronotícias - 25/01/2018)



Suporte Básico a Mergulhadores



Corte e Soldagem Subaquática



Mergulho Raso Profissional

PETROBRAS ANUNCIA PRECIFICAÇÃO DE TÍTULO NO MERCADO INTERNACIONAL
A Petrobras informa que precificou, ontem (25/1), a emissão do título 5,750% Global Notes com

RJ | Janeiro - Fevereiro
As datas de início estão sujeitas a alteração

vencimento em 2029, emitido através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.
(“PGF”), no volume total de US$ 2 bilhões. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. (Fonte: Agência Pe-

Em breve

trobras - 26/01/2018)

A PETROBRAS PASSA A INTEGRAR A OIL AND GAS CLIMATE INITIATIVE
(Fonte: Agência Petrobras - 26/01/2018)

NEGOCIAÇÃO COLETIVA PARA REGIME MISTO (Fonte: Brasil Energia - 25/01/2018)
INFORMAÇÕES RELEVANTES

07/11/2017 a 31/01/2018

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

