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Indicadores (14/01)
Ibovespa

1,27%

R$/US$

5,2617

WTI US$/Barril

53,57

Petrobras PN

1,03%

R$/€

6,3867

Brent US$/Barril

56,42

Petrobras ON

0,40%

R$/£

7,1985

Henry Hub US$/MMBtu

2,67

Notícias
Em novembro de 2020, contratos de partilha produziram 40 mil barris de petróleo
por dia
A produção média diária dos contratos em regime de partilha de produção foi de 40 mil barris de petróleo em novembro
de 2020, resultado 7% inferior ao de outubro do referido ano. A Área de Desenvolvimento de Mero segue como principal
produtora, com uma média diária de 23 mil barris por dia, seguida dos campos de Tartaruga Verde Sudoeste (10 mil bpd)
e Entorno de Sapinhoá (7 mil bpd).
Fonte: TN Petróleo - 14/01/2021

Petrobras decide construir mais duas plataformas no exterior e frustra novamente
empresas brasileiras
Almirante Bento Albuquerque encheu de otimismo o empresário brasileiro do setor de óleo e gás, que se sente
abandonado por ser raramente contratado para fazer obras para a Petrobrás. A preferência tem sido escolher empresas
estrangeiras. Para as brasileiras, sobra uma obra aqui outra ali, mas sempre as menores.
Fonte: Petronotícias - 14/01/2021

Petrobras inicia fase vinculante do Polo Norte Capixaba
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 29/09/2020, informa o início da fase vinculante referente
à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de quatro concessões de campos terrestres, com
instalações integradas, denominados conjuntamente de Polo Norte Capixaba, localizado no estado do Espírito Santo.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGM3YTQxYzY3LWUyMzMtNDJjMi1hOTRiLWE0MjRmNmI3ODUyNwAQAIapumBT2YtNienAXzBiG…
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Fonte: Agência Petrobras - 15/01/2021

Conteúdo local: ANP veda sobreposição
de mecanismos contratuais

BNDES aprova financiamento de R$ 3,9 bi
para térmica GNA II

Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2021

Fonte: Energia Hoje - 14/01/2021

Abicom solicita acesso ao termo aditivo ao TCC do refino
Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2021

Notícias Internacionais
OPEP prevê produção média de petróleo Venezuela propõe que empresas privadas
crescendo no Brasil em 2021 e melhora
possam operar campos de petróleo,
projeção de PIB
dizem fontes
Fonte: Petronotícias - 14/01/2021

Fonte: TN Petróleo - 14/01/2021

Noruega reduz perspectiva de
crescimento da produção de petróleo
entre 2021-2023

Importação de petróleo da China bate
recorde em 2020 com estocagem e novas
refinarias

Fonte: TN Petróleo - 14/01/2021

Fonte: TN Petróleo - 14/01/2021

Destaque
Conhece alguém que vai gostar de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo! É só listar o nome e e-mail do contato!

Eventos
Em breve

Informações Relevantes
Ente

Número

Período de Consulta

Data da Audiência

05/11/2020 a 02/02/2021

03/03/2021
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ANP

19/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução para regulamentação da
redução da alíquota de royalties para empresas de pequeno e médio porte.

27/11/2020 a 28/01/2021

ANP

20/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato de
concessão referentes à 17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de
petróleo e gás natural.

19/10/2020 a 02/12/2020

ANP

18/2020

26/2019

102/2020

22/2020

-

Propostas ao Modelo de Oferta de Áreas para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
em Bacias de Fronteira Exploratória Terrestres.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

19/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre uma nova proposta de revisão da Resolução ANP
nº 30/2014, que trata da Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

15/12/2020 a 15/01/2021

MME

26/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta os
critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás natural, e a certificação de
independência destes agentes.

28/10/2020 a 11/12/2020

ANP

03/02/2021

12/02/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que dispõe sobre a
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC relativo ao descumprimento da cláusula
de conteúdo local de contratos de exploração e produção de petróleo extintos ou com fases
encerradas.

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de
Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados e parceiros. Indique aqui para alguém
receber o informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para
cancelar.
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