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Indicadores (01/02)
Ibovespa

2,13%

R$/US$

5,4602

WTI US$/Barril

54,78

Petrobras PN

3,15%

R$/€

6,5988

Brent US$/Barril

57,60

Petrobras ON

2,85%

R$/£

7,4616

Henry Hub US$/MMBtu

2,98

Notícias
Marcelo Zenkner, diretor de Governança da Petrobras deixará cargo em março
O diretor executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, Marcelo Zenkner, informou que não quer renovar seu mandato que se
encerra em 20 de março deste ano. Segundo nota divulgada pela estatal, Zenkner usou como justificativa razões pessoais.
Link: TN Petróleo - 01/02/2021

42° Boletim de Monitoramento COVID-19
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje, 01/02, a 42ª edição do Boletim de Monitoramento da Covid-19. O documento traz
informações dos setores de energia elétrica, mineração, petróleo e gás natural.
Link: MME - 01/02/2021

TAG e a Proquigel assinam o primeiro contrato de serviço de transporte interruptível de gás
natural do Brasil
Foi assinado em 28/1 o primeiro contrato do Brasil de serviço de transporte de gás natural na modalidade interruptível, no modelo de
entrada e saída do Novo Mercado de Gás. A minuta do contrato foi aprovada pela ANP no último dia 22/1, em acordo com a Resolução
ANP nº 11/2016.
Link: TN Petróleo - 01/02/2021

Petrobras inicia fase de negociação para venda do Polo Urucu
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 07/12/2020, informa que recebeu propostas vinculantes para venda da
totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões de produção terrestres, denominado Polo Urucu, localizado na Bacia
de Solimões, no estado do Amazonas, e iniciou a fase de negociação com a empresa Eneva S.A. dos termos e condições para a potencial
venda.
Link: Agência Petrobras - 01/02/2021

Petrobras informa sobre arrendamento de Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia
A Petrobras informa que o processo licitatório iniciado em 03/08/2020 para arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia
(TR-BA) e instalações associadas foi encerrado sem que houvesse propostas válidas. A companhia publicou, nesta segunda-feira (1/2), o
Aviso de Licitação 002, visando determinar nova data limite para credenciamento de empresas que manifestarem interesse em participar
da nova licitação.
Link: Agência Petrobras - 01/02/2021
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PGS conclui sísmica em blocos que serão
ofertados na 17ª Rodada

Arrecadação de recursos para FMM cresce 10,7%
em 2020

Link: Petróleo Hoje - 01/02/2021

Link: Portos e Navios - 01/02/2021

Movimentação nos portos públicos cresce 5,68%
Petrobras altera condições de faturamento
em 2020
Link: Petróleo Hoje - 01/02/2021

Link: Portos e Navios - 01/02/2021

Notícias Internacionais
Agência ambiental americana aprova a
Nos EUA, petroleiras tentam apoio do setor de
construção do túnel para lançar um oleoduto
biocombustíveis contra carros elétricos
sob o lago Michigan
Link: TN Petróleo - 01/02/2021

Link: Petronotícias - 01/02/2021

Oil price surges on signs of a tight global crude Asian shipyard takes lead in Petrobras mega
market
tender for pair of Buzios floaters
Link: World Oil - 02/02/2021

Link: Upstream Online - 02/02/2021

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

03/02/2021

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZhYWZjNTI1LTJlZDctNGY0OS1iYmFkLTRiZDAyNTE1MTQwZAAQAGvML7ulFEdajml6GUQT3m…

2/3

02/02/2021

Email – Leonardo Braga Dos Santos Mello – Outlook

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

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.

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

02/2021

31/03/2021

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

02/02/2021 a 18/03/202

ANP

-

26/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que trata das especificações do
querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C
(JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes
econômicos que comercializam esses produtos em território nacional.

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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