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Firjan abre as portas de olho na transformação da indústria
Com um ambiente voltado para reflexão, criação e apresentação de soluções para os desafios da nova economia numa sociedade em transformação, a Casa Firjan abre hoje suas portas para o público fluminense. Localizada em Botafogo, a mais nova unidade da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro se propõe em buscar respostas para questionamentos atuais do empreendedorismo e do mercado de trabalho: quais serão as
competências exigidas para os profissionais e líderes do futuro, as principais tendências de negócio, a legislação apropriada e os melhores modelos de conduta inclusiva.
Inédita no país, a Casa Firjan atuará em modelo de “think tank”, como uma instituição que influencia na elaboração de políticas públicas, ao
mesmo tempo em que oferece um núcleo de empreendedorismo e inovação com cursos alinhados às novas exigências do mercado de trabalho e
um centro cultural para promover engajamento social.

Com a Firjan, a Firjan SENAI, a Firjan SESI e a Firjan IEL, a Casa Firjan oferecerá uma programação dinâmica e abrangente. O espaço vai reunir
influenciadores, líderes, profissionais e empresários de todos os segmentos da indústria, jovens com vontade de empreender, universitários,
professores, pesquisadores, todo o público envolvido e interessado em refletir e apresentar soluções para os desafios da nova economia, principalmente aqueles do mercado de petróleo e gás.
Nos primeiros meses de atuação, a Casa Firjan trabalhará seis temas: qualidade de vida; ética e transparência; novas cidades; nova cultura empreendedora; novos modelos de negócio; e desejo e experiência. O novo prédio, que tem um projeto arquitetônico premiado, contará com ambientes flexíveis de aprendizagem para cursos da Firjan SENAI, laboratórios FabLab, estúdio audiovisual, auditório e espaço para trabalho colaborativos.
Saiba mais
http://www.firjan.com.br/noticias/casa-firjan-inicia-atividades-1.htm?&IdEditoriaPrincipal=4028818B46EEB3CD0146FD70E994340B

Notícias em Destaque

RIO EXPORTA
Boletim de comércio exterior do estado
do Rio de Janeiro

Conteúdo Local: Como a ANP pretende bonificar compras no Brasil para projetos no
exterior
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INDICADORES

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está propondo ao Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia
Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural
(Pedefor) a regulamentação do mecanismo de bonificação das unidades de conteúdo local. A proposta
prevê a bonificação de projetos a partir de 15 de janeiro de 2016 com limite de até R$ 5,5 bilhões em
Unidades de Conteúdo Local.

IBOVESPA (02/08)| 0,42%
PETROBRAS ON (02/08)| 1,68%

Fonte: E&P Brasil - 03/08/2018

PETROBRAS PN (02/08)| 2,00%
CÂMBIO (02/08)|

Em junho o Brasil produziu 2,590 milhões de barris de petróleo por dia (bbl/d) e GN
teve um aumento de 2,7%

R$/US$| 3,7645
R$/€| 4,3725

A produção de petróleo e gás do Brasil foi de aproximadamente 3,313 milhões de barris de óleo equivalente
por dia (boe/d) no mês de junho. Foram produzidos 2,590 milhões de barris de petróleo por dia (bbl/d),
uma redução de 0,7% na comparação com o mês anterior e de 3,2%, se comparada com junho de 2017. Já a
produção de gás natural totalizou 115 milhões de m³ por dia, um aumento de 2,7% em comparação ao mês
anterior e de 3,4%, se comparada com o mesmo mês de 2017.

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (02/08)| 68,96
BRENT US$/Barril (02/08)| 73,45
GÁS NATURAL (02/08)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

Fonte: TN Petróleo - 02/08/2018

2,820

CURSOS SENAI RIO

Pré-Sal: governo amplia oferta de petróleo da União em leilão
A Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) ampliou para 14,4 milhões a oferta de petróleo da União que será vendido no
segundo leilão de petróleo da União. A empresa divulgou nesta quinta-feira (02/08) o edital da
concorrência, que acontece no próximo dia 31, na B3, antiga Bovespa, em São Paulo.

PETRÓLEO | Agenda Agosto - Setembro
 Pintura industrial
 Instalações subaquáticas

Fonte: E&P Brasil - 02/08/2018

 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática

ANP define os preços de referência do óleo diesel

 Simulação de Operações FPSO

A Diretoria Colegiada da ANP aprovou a parcela de resíduos a ser acrescida ao preço de referência a partir
do dia 01/08 até o dia 30/08/2018 em atendimento aos Decretos 9.403 e 9.454/2018 e, de acordo com a
metodologia estabelecida pela Resolução ANP nº 738/2018.

 Controle de lastro
 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: ANP - 02/08/2018

 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Petrobras tem lucro de R$ 10 bilhões no 2º tri, melhor resultado desde 2011
Fonte: G1 - 03/08/2018

EVENTOS

Venda de ações em bloco ganha relevância em cenário volátil



Em breve

Fonte: Valor Econômico - 03/08/2018

Decreto prevê nova fórmula de cálculo para fixar preço do diesel
Fonte: Valor Econômico - 03/08/2018

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

ENTE

ANP

NÚMERO

PERÍODO DA CONSULTA

DATA DA AUDIÊNCIA

05/07/2018 a 03/08/2018

23/08/2018

16/2018
OBTER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O NOVO PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS - PMQC.

23/07/2018 a 21/08/2018
ANP

18/2018

03/09/2018

OBTER SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O TRATAMENTO DIFERENCIADO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA ANP. DESSA MANEIRA, ESTA AGÊNCIA
PRETENDE DAR PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E LEGITIMIDADE ÀS SUAS AÇÕES.

Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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