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PETROBRAS ON (24/10)| 2,12%

Como qualquer maratona, o início da corrida precisa de um ritmo constante porém não exaustivo, no intuito de preservar energia para

PETROBRAS PN (24/10)| 1,91%

completar a prova. O mercado de petróleo e gás no Brasil experimenta uma relargada. Entre a 14a Rodada de Licitação e as duas do

CÂMBIO (24/10)|

pré-sal, ocorre a OTC Brasil, desta vez em conjunto com a Rio Pipeline, dois eventos importantes do calendário, ambos organizados

R$/US$| 3,2464
R$/€| 3,8181

pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP.

PETRÓLEO|

O Sistema FIRJAN participa da feira com expectativas otimistas. Como um dos patrocinadores dessa 4ª edição, as apostas estão dividi-

WTI US$/Barril (24/10)| 52,47
BRENT US$/Barril (24/10)| 58,33

das em várias frentes, já almejando retornos para seus associados.

GÁS NATURAL (24/10)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

A abertura do primeiro dia do evento começou com o acompanha-

2,974

mento da programação do congresso, com destaque para as mensagens-chave da sessão plenária.
Essa será uma OTC singular, pois estamos vivenciando um momento
único no mercado, com novas oportunidades de negócios, nas palavras de João Carlos de Luca, presidente da OTC Brasil. Para MarceliEstande do Sistema FIRJAN na OTC Brasil 2017

no Guedes, o clima é de comemoração pelos 20 anos da Rio Pipeline

e investimentos no segmento midstream.
No próximo ano, a OTC celebrará 50 anos em Houston, e a OTC Brasil mostrará o desejo de transformar a indústria de petróleo, na
visão de Wafik Beydun, presidente da OTC.
Para Pedro Parente, presidente da Petrobras, 2017 marca 11 anos da descoberta do pré-sal. Hoje, a produção de petróleo dessa ca-

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.

mada não é apenas concreta, como também competitiva com o desenvolvimento de tecnologias pela empresa. "Há um ano, nós fomos
capazes de iniciar a recuperação da indústria de petróleo, com
os avanços regulatórios e a retomada econômica" destacou.
Na visão da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, a retomada é importante para o mercado,
muito importante para o Rio de Janeiro, em especial, e impor-

30 de outubro | Rio de Janeiro

tante para o Brasil. "Caminhamos para um mercado mais
aberto, competitivo e dinâmico" ressaltou Décio Oddone, diretor-geral da ANP.
Márcio Felix, secretário de petróleo, gás natural e combustí-

Unidade móvel do Sistema FIRJAN na OTC Brasil 2017

veis renováveis do Ministério de Minas e Energia - MME, enfatizou a nova política de exploração e produção aprovada, que vai possibilitar uma oferta permanente de áreas e afirmou que o calendário de leilões, hoje divulgado até 2019, está sendo trabalhado até 2021,
para divulgação no próximo ano.

24 a 26 de outubro
Rio de Janeiro

No ambiente da Rodada de Negócios, organizado pela FIRJAN e Sebrae-RJ, a partida começa hoje com 28 compradores e mais de 220
empresas fornecedoras inscritas. A prévia do primeiro dia contou com palestras de apresentação dos requisitos de compra das empresas Sotreq e Transpetro, atraindo o público para o local.

PETRÓLEO
A divulgação dos serviços do SENAI para o mercado de petróleo foi a estratégia utilizada no espaço da Unidade Móvel posicionada



Inspeção Visual Subaquática



Corte e Soldagem Subaquática

Também foram realizadas reuniões para atuação da área de negócios do Sistema FIRJAN em seu estande, além da promoção do En-



Instalações Subaquáticas

contro com a Indústria, recebendo players estratégicos do mercado, contínua na agenda de trabalho da Federação. Isso traz abertura



Pintura Industrial

e fortalecimento de relacionamentos e possibilita a captura de oportunidades para desenvolvimento pelos Institutos SENAI de Tecnolo-



Básico de Mergulho Raso Profissional

gia. Ressalta-se ainda a divulgação de um vídeo com a atuação dos associados dos sindicatos do setor Metal Mecânico.



Técnico em Petroquímica

dentro do pavilhão da feira, próxima ao estande da Federação.

O Sistema FIRJAN está presente durante toda a OTC Brasil, e contará ainda com a palestra de seu presidente, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira no painel Bringing Together Key Players for the Resumption of Oil and Gas Industry Production Process in Brazil , na quintafeira, dia 26/10 às 11:30.
Para saber mais sobre a atuação do Sistema FIRJAN na OTC Brasil 2017, clique aqui!

NAVAL



Técnico em Construção Naval

As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Outubro | Novembro

