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Indicadores (20/01)
Ibovespa

0,82%

R$/US$

5,3033

WTI US$/Barril

52,98

Petrobras PN

1,67%

R$/€

6,4212

Brent US$/Barril

55,73

Petrobras ON

1,68%

R$/£

7,2310

Henry Hub US$/MMBtu

2,49

Notícias
ANP debate resolução sobre PAD e declaração de comercialidade em audiência pública
A ANP realizou hoje (19/1) audiência pública online sobre a revisão da Resolução ANP nº 30/2014, que especifica o conteúdo e a forma de apresentação do
Plano de Avaliação de Descobertas (PAD), do Relatório Final de Avaliação de Descobertas (RFAD) e da Declaração de Comercialidade, além de definir o
mecanismo de aprovação do PAD e RFAD e da aceitação da Declaração de Comercialidade.
Fonte: ANP - 19/01/2021

ANP publica resolução sobre nominação de áreas para inclusão em rodadas
A ANP publicou hoje (19/1) a Resolução nº 837/2021, que regulamenta a nominação de área por agentes econômicos. Por esse processo, as empresas podem
sugerir áreas de exploração e produção de petróleo e gás de seu interesse, para estudo da ANP, a fim de incluí-las futuramente em uma rodada de licitação ou
na Oferta Permanente.
Fonte: ANP - 19/01/2021

Petrobras informa sobre venda de refinarias
A Petrobras, em relação ao andamento dos desinvestimentos das refinarias, esclarece que recebeu proposta vinculante para a venda da Refinaria Alberto
Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, e está em fase de negociação com a Ultrapar Participações S.A.. A companhia também recebeu propostas vinculantes
para venda da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e está em fase de análise das propostas.
Fonte: Agência Petrobras - 19/01/2021

Navio-tanque Eagle Passos realiza primeira operação no pré-sal da Bacia de Santos
O Eagle Passos, último dos quatro novos aliviadores contratados para aumentar a capacidade de escoamento da Petrobras, concluiu nesta terça-feira (19/01)
sua primeira operação de transferência de óleo, realizada no campo de Tupi, na Bacia de Santos.
Fonte: Agência Petrobras - 19/01/2021

Na primeira quinzena de 2021, preço da gasolina apresenta alta de 1,91%
O preço médio da gasolina comum no Brasil registrou alta de 1,91% na primeira quinzena de janeiro em comparação com o mês de dezembro, segundo
levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nas duas primeiras semanas do mês, o preço médio do
combustível no país foi de R$ 4,805 por litro. Em dezembro, o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,714.
Fonte: TN Petróleo - 20/01/2021

Nova oferta da PetroRio pode girar até R$ 2,2 bi
Fonte: Valor Econômico - 20/01/2021

Petrobras, Shell e Rosneft ganham mais tempo para
exploração
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Fonte: Petróleo Hoje - 19/01/2021

CSP conquista certificação para atender a indústria de Petróleo e Gás Natural no Brasil
Fonte: Portos e Navios - 20/01/2021

Notícias Internacionais
Arábia Saudita alcança a Rússia para ser o maior
fornecedor de petróleo da China em 2020

Chevron eyes subsea pipelines to send Israeli gas to
Egypt

Fonte: Portos e Navios - 20/01/2021

Fonte: World Oil - 20/01/2021

Biden’s Keystone XL cancellation risks straining
Canadian ties

Oil Dips on Demand Pessimism

Fonte: World Oil - 20/01/2021

Fonte: Rigzone - 21/01/2021

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

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

19/2020

Período de Consulta

Data da Audiência

05/11/2020 a 02/02/2021

03/03/2021

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

03/02/2021

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
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ANP

18/2020

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

26/2019

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).

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

19/01/2021

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.

30/12/2020 a 29/01/2021

MME

NR nº37

Objetiva coletar subsídios para a identificação de problemas regulatórios relacionados com a Norma Regulamentadora nº 37 –
Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, em processo de revisão.

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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