NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (03/01)| 0,13%

VENDA DO ÓLEO DO PRÉ-SAL PREFERENCIALMENTE POR LEILÕES

PETROBRAS ON (03/01)| 1,27%

A Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) deve priorizar a realização de leilões para a venda do petróleo da União
no projetos de partilha da produção do pré-sal. A portaria disciplina a venda do óleo da União no présal até a conclusão da tramitação da Medida Provisória 811/17, que libera a empresa para contratar
agente comercializador. (Fonte: E&P Brasil - 04/01/2018)

PETROBRAS PN (03/01)| 0,91%
CÂMBIO (03/01)|
R$/US$| 3,2529
R$/€| 3,9077

MOODY’S VÊ PREÇOS DO PETRÓLEO A US$40-US$60 POR BARRIL NESTE ANO
A Moody's afirmou que prevê preços de petróleo na faixa de 40 dólares a 60 dólares por barril em
2018, com abundantes suprimentos de gás natural dos Estados Unidos pressionando preços, mesmo
que a demanda suba. (Fonte: Guia Oil & Gas Brasil - 03/01/2018)

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (03/01)| 61,63
BRENT US$/Barril (03/01)| 67,84
GÁS NATURAL (03/01)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

3,008

BP RECONHECERÁ BAIXA DE US$1,5 BI APÓS MUDANÇA TRIBUTÁRIA NOS EUA
A petroleira britânica BP reconhecerá uma baixa única de 1,5 bilhão de dólares em seus ganhos no
quarto trimestre de 2017 como resultado das novas regras de imposto de renda para empresas nos Estados Unidos. (Fonte: Guia Oil & Gas Brasil - 03/01/2018)
FALTA DE MOTORISTAS DE CAMINHÕES PODE POR EM RISCO PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
DE XISTO NOS ESTADOS UNIDOS
O crescimento da produção da Permian, no Texas, o principal impulsionador da revolução do xisto,
pode ser limitado não por restrições geológicas ou tecnológicas, mas por uma escassez de motoristas
de caminhões para transportar os crescentes volumes de petróleo bombeados para fora das áreas para
tubulações e centros de armazenamento. Com a recuperação dos preços do petróleo e a crescente produção da Permian, as empresas estão buscando contratar caminhões depois de ter demitido muitos deles após o crash do preço do petróleo em 2014. (Fonte: Petronotícias - 03/01/2018)
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ACORDO DA PETROBRAS: QUEM PAGA E QUEM GANHA (Fonte: Estadão - 05/01/2018)
MARGENS APERTADAS NO APOIO MARÍTIMO (Fonte: Brasil Energia - 03/01/2018)

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

