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Especial OTC Houston 2019

Indicadores
Ibovespa (08/05)| 1,28%

Firjan e ONIP estiveram no Pavilhão Brasileiro da OTC Houston 2019
Petrobras ON (08/05)| 3,42%

Houston, 09 de maio de 2019
O terceiro dia da OTC Houston 2019 começou com discursos alinhados e otimistas no tradicional café da
manhã da BRATECC, evento que acontece em paralelo à feira. O Rio de Janeiro teve destaque especial
com a apresentação do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do RJ, Lucas Tristão, que falou sobre o o potencial de atratividade e os investimentos que já estão acontecendo em águas e terras
fluminenses.
“O papel do governo é não atrapalhar, e sim atrair investidores. O Governo do Rio está empenhado em
realizar as ações necessárias para transformar a economia do estado, impulsionando a geração de emprego e renda” enfatizou Tristão.
No Pavilhão Brasileiro na feira, além das apresentações programadas de importantes empresas do mercado de óleo e gás, a Arena da Organização Nacional da Indústria de Petróleo - ONIP recebeu a visita de representantes governamentais.

Petrobras PN (08/05)| 3,87%
Câmbio (08/05)|
R$/US$| 3,9338
R$/€| 4,4089
Petróleo|
WTI US$/Barril (08/05)| 62,12
Brent US$/Barril (08/05)| 70,37
Gás Natural (08/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,61

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial
 Instalações Subaquáticas
 Suporte à Vida - Mergulhadores
 Corte e Soldagem Subaquática
 Inspeção Subaquática
 Inspeção por Partículas Magnéticas
 Simulação de Operações FPSO
 Operação de Câmara Hiperbárica
 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Apresentação do secretário de Petróleo e Gás do MME, Márcio Felix, sobre gás natural na arena ONIP

A primeira palestra do dia teve como foco único a perspectiva para o mercado de gás natural no Brasil e o
que isso pode significar em atratividade de investimentos para empresas internacionais, especialmente
para 6 companhias americanas interessadas e que ainda não tem atuação no Brasil. Márcio Félix, Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, destacou que grandes
oportunidades estão no segmento de midstream, mais especificamente na construção de dutos de escoamento de gás natural.

Eventos

“O Brasil necessita de investimentos para o desenvolvimento do midstream de gás natural, e com os projetos em fase de estudos, seguimos trabalhando no programa para o Novo Mercado de Gás capaz de tornar isso uma realidade com a melhoria da competitividade” apresentou Márcio Félix no painel correalizado com a BRATECC. As rotas e infraestruturas em estudo para o gás natural podem alcançar 2 bilhões de
dólares em um primeiro período.

14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

Fala do secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, Lucas Tristão, do governo
do estado sobre o fechamento da programação da arena ONIP

Na sequência, foi a vez do presidente da BP Energy do Brasil, Adriano Bastos, apresentar as perspectivas
da companhia para o futuro do mercado de óleo e gás no mundo e como o Brasil está posicionado nesse
cenário. O executivo destacou que todos os recursos de óleo e gás do mundo podem chegar até três vezes
o tamanho da demanda total projetada.
“Isso significa que apenas um em cada 3 barris serão produzidos, por isso são necessárias ações que garantam a continuidade da exploração das áreas no Brasil” pontuou Bastos.
Para o fechamento do programa de palestras do Pavilhão Brasileiro durante a OTC Houston 2019, a Arena
ONIP contou com a presença e importante mensagem do ex-ministro e atual deputado federal, Fernando
Coelho Filho, e também do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do RJ, Lucas Tristão, que
fizeram questão de visitar todos os expositores do Pavilhão Brasileiro.
O quarto dia, de encerramento das atividades da OTC, foi de visita aos expositores de outros países e a
confirmação da participação na Brasil Offshore, na OTC Brasil, e na OTC Houston 2020.
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23/05 | 13h30 | Museu do Amanhã

