RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA COM BRASILEIROS PARTICIPANTES NA FEIRA OTC HOUSTON 2018
O SEBRAE realizou uma pesquisa na Feira OTC Houston 2018 com brasileiros representantes de empresas do mercado de P&G de diferentes estados do Brasil. A pesquisa teve como objetivo a medição qualitativa dos seguintes assuntos: produtos e serviços, networking, parcerias, tecnologia e internacionalização. Aparece com destaque na pesquisa os assuntos de networking com empresas nacionais e internacionais, além da obtenção de informações e conhecimentos sobre produtos, serviços e cenários da indústria de petróleo.
No que tange a parcerias internacionais, a pesquisa indicou que cerca de 25% dos entrevistados realizaram negociações com empresários de outros países, demonstrando as oportunidades existentes no mercado internacional.
Em concomitância com a feira algumas atividades foram realizadas. Dentre elas algumas ganharam destaque nas avaliações, como o
Churrasco promovido pela FGV, Matchmaking entre empresas coordenado pelo SEBRAE e as Palestras do Pavilhão do Brasil organizadas pelo Sistema FIRJAN.
O sucesso da feira pode ser constatado com a intenção de 100% dos entrevistados estarem presentes na OTC Houston 2019.

NOTÍCIAS EM DESTAQUE
IBOVESPA (29/05)| 0,95%

FIRJAN ANALISA IMPACTO DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS NO DIESEL PARA O ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

PETROBRAS ON (29/05)| 12,38%
PETROBRAS PN (29/05)| 14,13%

A redução proposta na alíquota de ICMS sobre o diesel, de 16% para 12%, articulada entre o movimento
dos caminhoneiros e Poderes Executivo e Legislativo do estado do Rio de Janeiro está na pauta de votação da ALERJ. Ao igualar a alíquota aos estados de São Paulo e do Espírito Santo, além de contribuir para
o fim da paralisação, deve causar uma diminuição da evasão de abastecimento nas cidades fronteiriças
aos estados vizinhos. (Fonte: FIRJAN - 29/05/2018)
TRANSPORTE: PAGAMENTO DO ICMS PASSA A SER RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
NO RIO
O ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual passa a ser
pago pelo contratante do serviço quando este for contribuinte do ICMS e estiver sediado no estado do
Rio. O decreto alterando a legislação foi assinado hoje pelo governador Luiz Fernando Pezão e tem validade imediata. Antes, nessa hipótese, o imposto era pago pelo transportador. (Fonte: FIRJAN - 29/05/2018)

CÂMBIO (29/05)|
R$/US$| 3,7289
R$/€| 4,3076
PETRÓLEO|
WTI US$/Barril (29/05)| 66,73
BRENT US$/Barril (29/05)| 75,39
GÁS NATURAL (29/05)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,900
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DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO RECONHECE ABUSIVIDADE DO
MOVIMENTO GREVISTA



Pintura industrial



Instalações subaquáticas

No sábado, 26/5, a Petrobras começou a ser notificada pelas entidades sindicais sobre paralisação a partir
do dia 30/5. Considerando o contexto nacional e a necessidade de retomada do abastecimento de combustíveis o mais breve possível, a Petrobras e a Advocacia-Geral da União entraram com uma ação junto
ao Tribunal Superior do Trabalho – TST. Na noite desta terça, 29/5, o TST emitiu decisão liminar declarando a abusividade da greve. (Fonte: Agência Petrobras - 29/05/2018)



Suporte à vida - mergulhadores



Corte e soldagem subaquática



Simulação de Operações FPSO



Gerenciamento de emergências
em unidades offshore

IBAMA PEDE MAIS DADOS PARA TOTAL. E SE A LICENÇA NA FOZ DO AMAZONAS NÃO SAIR?



Controle de lastro

Dois pareceres divulgados nesta terça-feira (29/5) pelo Ibama trouxeram péssimas notícias para as petroleiras que compraram blocos exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas, na 11a rodada da ANP, realizada em 2013. O órgão ambiental concluiu no Parecer Técnico, n° 73/2018-COEXP/CGMAC/DILIC, que
pendências e incertezas identificadas no licenciamento ambiental para exploração de petróleo e gás na
região impedem a continuação do licenciamento pela Total. No Parecer Técnico do Ibama (n° 72/2018COEX/CGMAC/DILIC), o órgão ambiental aponta o Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz
do Amazonas, elaborado pelas empresas Total, BP e Queiroz Galvão, apresenta “lacunas e incongruências
que inviabilizam a sua aprovação”. “São necessárias informações e esclarecimentos dos empreendedores
sobre os meios físico e biótico”, diz o documento. (Fonte: E&P Brasil - 29/05/2018)



Operação e manutenção de câmara hiperbárica



Básico de Mergulho

As datas de início estão sujeitas a alteração

INDÚSTRIA NAVAL PREVÊ RETOMAR O FÔLEGO AINDA EM 2018
Os preparativos já começaram para o principal evento da América do Sul dedicado aos setores da construção naval, manutenção e operações, a Marintec South America, que chega à sua 15ª edição, em 2018,
com o objetivo de propor o debate de soluções e definir diretrizes para reaquecer a atividade da indústria
naval e offshore no Brasil e no continente sulamericano. O evento acontece de 14 a 16 de agosto, das 13
às 20 horas, no Centro de Convenções SulAmérica, Rio de Janeiro (RJ). (Fonte: TNPetróleo 29/05/2018)
PETRORIO COMEÇA PRODUÇÃO DO PRIMEIRO POÇO DO CAMPO DE POLVO
A PetroRio, maior produtora independente de petróleo do Brasil, acaba de dar início à produção do primeiro poço (POL-H) do projeto de revitalização do campo de Polvo, na Bacia de Campos. O resultado obtido neste início é de aproximadamente 2.600 barris por dia, um aumento de 35% na produção total de
Campo neste primeiro mês, somando cerca de 10 mil barris diários de petróleo no ativo. (Fonte: PetroNotícias - 29/05/2018)
PETROLEIROS DESAFIAM TST E ANUNCIAM INÍCIO DA GREVE EM VÁRIAS REFINARIAS
(Fonte: O Globo - 30/05/2018)
SURPRESA DO BC E GREVE CASTIGAM INVESTIDORES (Fonte: Valor Econômico - 30/05/2018)
PEDRO PARENTE: NOVA POLÍTICA DE PREÇOS NÃO AFETA VENDA DO REFINO (Fonte: Brasil
Energia Petróleo - 29/05/2018)
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