ESPECIAL GLOBAL PETROLEUM SHOW 2018
IBOVESPA (13/06)| 0,87%

FIRJAN LANÇA EM CALGARY A VERSÃO EM INGLÊS DO ‘AMBIENTE ONSHORE DE P&G NO
BRASIL 2018’

PETROBRAS ON (13/06)| 1,37%
PETROBRAS PN (13/06)| 1,88%

Na principal feira onshore do Canadá, comitiva brasileira participa da Global Petroleum
Show 2018 com palestras com curadoria da
FIRJAN e ANP.

CÂMBIO (13/06)|

O Sistema FIRJAN lançou em Calgary, no Canadá, a versão em inglês do documento
‘Ambiente Onshore de P&G no Brasil 2018’.
Uma co-edição com a ONIP (Organização Nacional da Indústria do Petróleo), a publicação
traz para o mercado internacional um balanço
da atividade onshore brasileira, apresentando
as oportunidades de negócios neste mercado
no país.

WTI US$/Barril (13/06)| 66,64

A apresentação foi feita nesta terça-feira (12/6) pela gerente de Petróleo, Gás e Naval da Federação, Karine Fragoso, no Espaço Brasil da Global Petroleum Show 2018, principal feira onshore do Canadá. Além
das oportunidades de negócio no Brasil, o documento também apresenta um texto sobre o Plano de Desinvestimento da Petrobras, produzido pela companhia; e outro capítulo sobre a experiência onshore na
Colômbia, assinado pela Associação Colombiana de Engenheiros de Petróleo.
“O Sistema FIRJAN participa pela segunda vez consecutiva da Global Petroleum. Agora, além de integrar
a comitiva brasileira, que este ano está mais representativa, também trouxemos um conteúdo para apresentar ao mercado internacional as possibilidades de negócios onshore no Brasil”, destaca Karine.
Em parceria com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a FIRJAN promoveu a curadoria de palestras do Espaço Brasil durante os três dias de feira. Entre os temas, foram apresentadas questões regulatórias e o mercado onshores no Brasil. Eliane Petersohn, da ANP, falou sobre
abertura de áreas e novas rodadas de licenciamento no Brasil; e Mariana Cavadinha discorreu sobre oportunidades e o fator recuperação crescente de óleo no país.

R$/US$| 3,7054
R$/€| 4,3668
PETRÓLEO|

BRENT US$/Barril (13/06)| 76,74

GÁS NATURAL (13/06)|
HENRY HUB US$/MMBtu|

2,960

PETRÓLEO | Agenda Junho - Julho
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As datas de início estão sujeitas a alteração

Roger Boing, do escritório Boing Gleich Advogados, falou sobre o novo impulso da indústria de óleo e gás
no brasil: fatos positivos e mudanças. Já a Eneva apresentou as oportunidades de E&P no ohshore: replicação do modelo reservatório a fio. Por fim, a Schlumberger apresentou a sua experiência e perspectivas
no mercado onshore no Brasil.
Já o secretário de Petróleo, Gás e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, João Vicente Carvalho Vieira, participou do Forum Global Canadian Exporation, evento paralelo a Global Petroleum
Show, falando sobre o Brasil atuando neste mercado e as ações adotadas para melhorar as oportunidades
de negócios no país.

SEDE FIRJAN | 26 de JUN

A comitiva brasileira na Global Petroleum foi composta por empresas nacionais, entidades e representantes do governo federal e do governo da Bahia. A feira de Calcary termina nesta quinta-feira.

SEDE FIRJAN | 03 de JUL

