EDIÇÃO ESPECIAL OTC BRASIL 2017
IBOVESPA (25/10)| 0,42%

EVENTO RESSALTA POTENCIAL LUCRATIVO DO PRÉ-SAL BRASILEIRO

PETROBRAS ON (25/10)| 1,01%

O segundo dia da OTC Brasil 2017 mostrou o potencial brasileiro de produção e exploração de petróleo – especialmente nas reservas

PETROBRAS PN (25/10)| 1,27%
CÂMBIO (25/10)|

do pré-sal – e de oportunidades de investimento. Durante o painel "Exploração e Desenvolvimento no Brasil: Oportunidades, Desafios

R$/US$| 3,2381

e Perspectivas", executivos de companhias de petróleo que atuam no Brasil mostraram visões otimistas e defenderam incentivos por

R$/€| 3,8235

parte do órgão regulador para ampliar investimentos. Segundo Maxime Rabilloud, diretor-geral da Total E&P do Brasil, a companhia
tem um plano de investimento em exploração e produção no Brasil de R$ 24 bilhões entre 2013 e 2018 e considera o país um merca-

PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (25/10)| 52,18
BRENT US$/Barril (25/10)| 58,44

do estratégico. (Fonte: TN Petróleo - 26/10/2017)

GÁS NATURAL (25/10)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,919

TENARIS TRAZ PARA O BRASIL O RIG DIRECT, SEU NOVO SERVIÇO DE APOIO AOS CLIENTES

A Tenaris está apresentando na OTC Brasil o seu mais novo serviço, o Rig Direct. Um novo serviço de suporte quando o cliente da
empresa tem essa necessidade. Junto com seus produtos a empresa oferece uma ampla gama de serviços especializados para apoiar
os seus clientes em operações de projeto, construção, conclusão e workover. A oferta de serviços abrange tudo, desde o design de
cordas e seleção de material até assistência em andamento. Como fornecedor integral de produtos e serviços tubulares, nossa presença local é suportada por uma infraestrutura mundial com o objetivo de projetar soluções personalizadas que atendam aos requisitos
específicos de cada operação de petróleo e gás. (Fonte: PetroNotícias - 25/10/2017)

TECHINT COMEMORA 40 ANOS NO MERCADO OFFSHORE APRESENTANDO SEU ESTALEIRO NA OTC BRASIL

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.

Techint Engenharia e Construção, que está completando 70 anos, só no mercado offshore, ela comemora 40 anos ded atuação. A
empresa também está participando participa, da OTC Brasil, no Riocentro. O encontro reúne com algumas empresas que atuam no
mercado de óleo e gás, apesar do impacto da crise que o setor atravessa. No ano em que comemora 70 anos de atuação no Brasil, a
Techint E&C reforça ao mercado a capacidade da sua Unidade Offshore, localizada em Pontal do Paraná (PR). (Fonte: PetroNotícias 24/10/2017)

ENSEADA APROVEITA A OTC BRASIL PARA APRESENTAR TODA POTENCIALIDADE DO ESTALEIRO

30 de outubro | Rio de Janeiro

Pela primeira vez A Enseada Indústria Naval participa OTC Brasil, no Riocentro. A empresa quer apresentar o estaleiro e a sua unidade industrial como alternativa para a construção de cascos e módulos de plataformas do tipo FPSO, navios especializados e reparos
navais, além das outras demandas da indústria de Óleo e Gás. O estaleiro Enseada, que vem sofrendo devido à falta de encomendas
no setor de construção naval e offshore, dispõe de mais 100 mil toneladas de capacidade de processamento de aço por ano, 1.800
toneladas de capacidade de lifting e mais de 1.000 metros de cais. (Fonte: PetroNotícias - 24/10/2017)

24 a 26 de outubro
Rio de Janeiro

OURO NEGRO LEVA SUA NOVA EMPRESA DE ROBÓTICA PARA RIO PIPELINE

Quem está em destaque na Rio Pipeline é a Ouro Negro, que levou seus sistemas robóticos, para apresentar a mais nova unidade da
empresa, criada a partir da incorporação da Insfor, pioneira em robótica no Brasil. Três robôs de inspeção serão apresentados no mai-
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Básico de Mergulho Raso Profissional

do Grupo Freudenberg, na Rio Pipeline Conference & Exhibition, o maior encontro global da indústria dutoviária, que acontece de 24 a



Técnico em Petroquímica

26 de outubro no Riocentro. O especialista, que vem da Alemanha especialmente para esse evento no Brasil, abordará o tema

NAVAL

or evento de dutos da América Latina, que acontece pela primeira vez junto com a OTC Brasil. (Fonte: PetroNotícias - 24/10/2017)

ESPECIALISTA DA EAGLEBURGMANN APRESENTA SOLUÇÃO DE SELAGEM PARA BOMBAS DE MÚLTIPLOS FLUIDOS

A apresentação do engenheiro de aplicação sênior Andreas Pehl é o destaque da participação da EagleBurgmann do Brasil, empresa

“Desenvolvimento de um selo mecânico simples equipado com um selo de contenção de alta pressão para bombas de múltiplos fluidos, capaz de fornecer o mesmo nível de confiabilidade operacional de uma selagem dupla pressurizada”. (Fonte: TN Petróleo 25/10/2017)
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As datas de início estão sujeitas a alteração

RJ - Outubro | Novembro

