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Indicadores (28/01)
Ibovespa

2,59%

R$/US$

5,4282

WTI US$/Barril

52,34

Petrobras PN

1,39%

R$/€

6,5817

Brent US$/Barril

55,53

Petrobras ON

2,22%

R$/£

7,4486

Henry Hub US$/MMBtu

2,66

Notícias
Petrobras descobre hidrocarboneto em poço no pré-sal da Bacia de Campos
A Petrobras identificou a presença de hidrocarboneto em poço pioneiro do bloco C-M-411, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, no
Estado do Rio de Janeiro. O poço 1-BRSA-1377-RJS, denominado informalmente de Urissanê, está localizado a aproximadamente 200 km
da costa, em lâmina d’água de 2.950 metros, o qual constatou a presença de petróleo em reservatórios da seção pré-sal.
Link: Agência Petrobras - 29/01/2021

Petrobras vai aumentar atividade exploratória em 50% até 2025
O presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, disse na manhã desta quinta-feira (28) que a estatal deve aumentar sua atividade
exploratória ao longo dos próximos anos. Segundo o executivo, a empresa vai perfurar até 58 poços no horizonte até 2025. O número
representa um aumento de 50% na comparação com o quinquênio de 2016 a 2020, segundo o presidente.
Link: Petronotícias - 28/01/2021

PetroRio precifica oferta de ações a R$69 cada e levanta R$2 bi
A petroleira brasileira PetroRio informou que seu Conselho de Administração aprovou na véspera preço de 69 reais por ação em oferta
primária, perfazendo montante de 2,049 bilhões de reais, segundo fato relevante.
Link: TN Petróleo - 29/01/2021

Petrobras prevê concluir negociações com sócios chineses em Búzios em 2021, diz CEO
A Petrobras prevê concluir neste ano negociações com sócios chineses para o desenvolvimento dos volumes excedentes do campo de
Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, e poderia comprar a parte dos parceiros se "por ventura" eles quiserem vender, afirmou nesta
quinta-feira o presidente Roberto Castello Branco.
Link: TN Petróleo - 28/01/2021

Karoon assina carta de intenções com a
TechnipFMC

ANP aprova utilidade pública para gasoduto da
Golar Power

Link: Petróleo Hoje - 28/01/2021

Link: Energia Hoje - 28/01/2021
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Murphy Oil define programa de exploração para Possível fusão entre Raízen e Biosev já foi
2021
enviada ao Cade
Link: Petróleo Hoje - 28/01/2021

Link: Valor Econômico - 29/01/2021

Notícias Internacionais
EUA prometem cortar financiamento
internacional para fósseis

Biden suspende novas concessões de petróleo e
gás nos Estados Unidos, mas mantém fracking

Link: epbr - 28/01/2021

Link: Petronotícias - 28/01/2021

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

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.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

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.

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.
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18/01/2021 a 19/02/2021

MME

122/2020

Consulta pública para obtenção de subsídios relavos aos objevos do Programa de Revitalização e Incenvo à
Produção de Campos Marímos - Promar

28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

01/2021

-

31/03/2021

Objetiva obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta o processo de
participação social na ANP.

Logo Firjan

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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