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Especial OTC Houston 2019

Indicadores
Ibovespa (09/05)| 0,83%

ONIP organiza programação de palestras no pavilhão brasileiro da OTC, com debate
sobre cessão onerosa
Depois de passar por uma reestruturação interna e lançar uma nova marca, a Organização Nacional da
Indústria do Petróleo (ONIP) chega com fôlego novo para participar da OTC Houston 2019. A entidade será
a curadora oficial da programação de palestras no Pavilhão Brasileiro na feira, que contará com a
presença de representantes do governo e também executivos do Brasil e exterior.

Petrobras ON (09/05)| 2,85%
Petrobras PN (09/05)| 1,97%
Câmbio (09/05)|
R$/US$| 3,9667
R$/€| 4,4541
Petróleo|

Fonte: Petronotícias - 06/05/2019

WTI US$/Barril (09/05)| 61,70

Empresas brasileiras presentes na OTC estão em busca de negócios com empresas
internacionais
O Brasil levando este ano um grande número de empresas para participar da OTC. Serão 50 empresas
brasileiras de vários segmentos da cadeia de petróleo que estão expondo suas soluções aos compradores
internacionais que buscam inovação e confiabilidade. Na delegação brasileira, destaque para a
participação de empresas voltadas para a indústria 4.0 e equipamentos de alta tecnologia.
Fonte: Petronotícias - 06/05/2019

Brent US$/Barril (09/05)| 70,39
Gás Natural (09/05)|
Henry Hub US$/MMBtu|

2,60

Cursos Firjan SENAI
Petróleo e Gás | Turmas abertas

 Técnico em Petróleo e Gás
 Pintura Industrial

Ao fim da OTC Houston, delegações estrangeiras confirmam à ONIP presença na OTC
Brasil 2019
No último dia de atividades na OTC Houston 2019, a comitiva brasileira visitou diversos expositores de
outros países e confirmou a presença de delegações na Brasil Offshore, em junho em Macaé, e na OTC
Brasil, em outubro no Rio. Já para os especialistas da Firjan SENAI, a presença na feira aumentou a
aproximação da instituição com empresas fluminenses, maior parte dos expositores no Pavilhão
Brasileiro.
Fonte: TN Petróleo - 09/05/2019

 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

Secretário participa da OTC 2019 e busca atrair investimentos internacionais para o
Estado
Representando o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Emprego e Relações Internacionais, Lucas Tristão, está em Houston para participar da Offshore
Technology Conference (OTC) 2019, maior feira de tecnologia do setor de petróleo e gás do mundo, que
chega aos 50 anos nesta edição. Integram sua comitiva a Subsecretária de Óleo, Gás e Energia, Cristina
Pinho, e o Subsecretário Executivo, Bruno Rigo.

 Técnico em Petroquímica
 Básico de Mergulho
As datas de início estão sujeitas a alteração

Eventos

Fonte: TN Petróleo - 07/05/2019

Plano para o mercado de gás em 60 dias
O secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, anunciou na OTC 2019 que
as propostas para a abertura do mercado de gás natural do país serão apresentadas em 60 dias. Márcio
Félix participou da abertura da OTC e destacou as oportunidades de investimentos previstas para este
ano, com os leilões de petróleo no pré-sal.
Fonte: epbr - 07/05/2019

14/05 | 14h às 18h | Sede Firjan

Três novas rotas para o gás da Bacia de Santos
Três novas rotas para o escoamento do gás natural produzidos no pré-sal da Bacia de Santos estão em
estudo, contou nesta quarta-feira, 8, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia,
Márcio Félix, durante apresentação na Arena ONIP, na OTC 2019. Somadas as rotas têm capacidade até 45
milhões de m3 por dia de gás natural.
Fonte: epbr - 09/05/2019

Petrobras destaca busca por inovações tecnológicas durante a OTC Houston 2019
Nem só de desinvestimentos vive a Petrobrás. A empresa tem anunciado aos quatro cantos que algumas
das suas prioridades são a redução de sua dívida e a venda de ativos. Contudo, durante a OTC Houston
2019, o diretor executivo de desenvolvimento de tecnologia e produção da empresa, Rudimar Andreis Lorenzatto,
declarou que a inovação tecnológica para exploração em águas profundas também está na agenda de ações.

20 a 22/05 | Sheraton Grand Rio

Fonte: Petronotícias - 07/05/2019

É possível dobrar recuperação na Bacia Campos com US$ 12 bilhões
Os projetos de revitalização de campos maduros na Bacia de Campos podem render investimentos da
ordem de US$ 12 bilhões nos próximos anos. A informação é do presidente da BHGE, Alejandro Duran,
durante palestra na Arena ONIP, na OTC 2019, em Houston.
Fonte: epbr - 07/05/2019

Equinor estuda novo FPSO para produzir em Pão de Açúcar em 2026
A Equinor estima que vai produzir entre 300 mil e 500 mil barris por dia de óleo e gás no Brasil até 2030.
A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo vice-presidente de Supply Chain da Equinor no
Brasil, Mauro Andrade, que palestrou na Arena Onip, na OTC 2019.
Fonte: epbr - 07/05/2019

BP defende acesso para infraestrutura de produção
O presidente da BP no Brasil, Adriano Bastos, defendeu nesta quarta-feira, 8, o acesso às infraestruturas
existentes para ajudar a desenvolver projetos de águas rasas e de revitalização de campos maduros no
país. Bastos palestrou na Arena ONIP, que acontece na OTC 2019.
Fonte: epbr - 10/05/2019
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23/05 | 13h30 | Museu do Amanhã

