
 

 

 

 
Abertura da Santos Offshore aborda desenvolvimento do setor petrolífero na 

Baixada Santista   
 

O primeiro dia de evento destacou os principais desafios do setor, além de infraestrutura e desenvolvimento 

socioeconômico para atender a demanda das operações 

 

Começou nesta terça-feira (19), às 14 horas, a quarta edição da SANTOS OFFSHORE Oil & Gas Expo, maior 

evento no setor de petróleo e gás do Estado de São Paulo e terceira maior feira do país. O evento reuniu 

autoridades do Estado e região, além de empresários ligados a cadeia petrolífera.  

 

A solenidade de abertura aconteceu no Mendes Convention Center, em Santos e contou com a presença de 

diversas autoridades do Estado de São Paulo e Baixada Santista. Entre eles estavam o diretor da AGS3 - 

organizadora da Santos Offshore, Valmir Semeghini, o Secretário de Desenvolvimento e Assuntos 

Estratégicos da Prefeitura de Santos, Márcio Lara, o Secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, 

Luciano Almeida, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, José Paulo Gomes Amorim, o 

diretor técnico do Sebrae/SP, Paulo Eduardo de Arruda, o Senador Aloísio Mercadante e o presidente da 

Petrobras, Jose Sergio Gabrielli.  

 

Durante a cerimônia, Valmir Semeghini destacou o crescimento da Santos Offshore em 30% no número de 

expositores e área total, comparado ao ano de 2009, devido ao interesse de fornecedores e empresários no 

mercado de petróleo e gás. “A Santos Offshore, a cada ano se consolida no mercado voltado para a indústria 

de petróleo e gás no Estado e na baixada, com o intuito de ser um dos maiores eventos dedicados a este 

segmento não só no Brasil, mas internacionalmente, com base em tudo o que a Petrobras tem feito e está 

fazendo para o desenvolvimento da cadeia”, ressalta Semeghini.  

 

Outro destaque do evento foi a participação do presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, que 

aproveitou a oportunidade para anunciar o início das operações no final deste mês no campo de Tupi, além 

de falar dos desafios do pré-sal e os investimentos da estatal em equipamentos, priorizando a contratação de 

empresas brasileiras, enfatizando a necessidade de bens e serviços para a exploração e produção de petróleo 

e gás. Além disso, o presidente da Petrobras informou que até 2014, 270 mil pessoas serão treinadas pela 

Petrobras por meio de cursos de capacitação para atuar nas áreas offshore. 

 

Também compareceram no evento, o presidente da Associação Comercial de Santos Michael Tim, a prefeita 

do Guarujá Maria Antonieta, o gerente-geral da RPBC/Petrobras William França, o gerente-geral da UO 

BS/Petrobras José Luis Marcusso, a Presidente do Semesp Lúcia Furlani, entre outras autoridades.   

 

A Santos Offshore acontece até o dia 22 de outubro, sexta-feira. Na programação do evento estão a Rodada 

de Negócios, que será realizada nesta quarta-feira (20) das 14h às 21h, o Canal Fornecedor, o Seminário de 

Âmbito Internacional e a Sessão de Negócios. Além dos estandes expositores localizados no pavilhão 

principal e pavilhão 2, com visitação aberta ao público das 14h às 21 horas. A programação completa está 

disponível no site da Santos Offshore www.santosoffshore.com.br  

 

SOBRE A SANTOS OFFSHORE: 

A SANTOS OFFSHORE Oil & Gas Expo, maior evento do setor no Estado de São Paulo, acontece pelo quarto 

ano consecutivo de 19 a 22 de Outubro, no Mendes Convention Center, em Santos/SP,  com o objetivo de 

estimular o mercado extremamente promissor na região, marcando o encontro anual de empresas e 



profissionais do setor. Após a descoberta da Bacia de Santos, a maior reserva pré-sal do país, a Baixada 

Santista passou a ser o centro de negócios da cadeia produtiva de Petróleo e Gás no Estado. 
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