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Indicadores (04/02)
Ibovespa

0,39%

R$/US$

5,3910

WTI US$/Barril

56,23

Petrobras PN

0,10%

R$/€

6,4590

Brent US$/Barril

58,84

Petrobras ON

0,10%

R$/£

7,3630

Henry Hub US$/MMBtu

2,94

Notícias
Petrobras não vê perspectiva de recordes nas exportações este ano
As exportações de petróleo da Petrobras este ano devem continuar em patamares próximos aos registrados no ano passado, e sem
perspectivas de novos recordes, informou hoje (3) o diretor executivo de Comercialização e Logística da companhia, André Barreto
Chiarini.
Link: TN Petróleo - 04/02/2021

Ponto final: Bolsonaro convoca presidente da Petrobras e ministros para discutir política de
preços dos combustíveis
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta (5/2) que convocou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e
ministros para discutir a política de reajustes de preços para derivados de petróleo da estatal. Afirmou “que estava previsto um novo
reajuste no diesel” e questionou: ”é justo ou não é?”
Link: epbr - 04/02/2021

Dommo: produção de petróleo no Campo de Tubarão Martelo cai 2,08% em janeiro
A produção de petróleo da Dommo (DMMO3) no Campo de Tubarão Martelo caiu 2,08% em janeiro em comparação ao mês anterior, mostra
relatório enviado ao mercado nesta quinta-feira (4). Em dezembro, a empresa produziu 51.934 barris.
Link: TN Petróleo - 05/02/2021

Em dez anos, o País estará produzindo cerca de 5,3 milhões de barris/dia, diz José Mauro Coelho
do MME
"O Brasil produz 3 milhões de barris de petróleo/dia. Em dez anos, o País estará produzindo cerca de 5,3 milhões de barris/dia, o que
significa novas oportunidades, geração de emprego e renda. O Brasil estará entre os três ou quatro maiores produtores e exportadores de
petróleo do mundo, em 2030". A afirmação é do secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia
(MME), José Mauro Coelho.
Fonte: TN Petróleo - 04/02/2021
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ANP aprova minuta para Petrobras
descomissionar plataformas da Trident

Novo prazo para a Petrobras perfurar em
Nordeste de Sapinhoá

Link: Petróleo Hoje - 04/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 04/02/2021

ANP aprova troca de operadora em ativos da
Total na Foz do Amazonas

Wilson Ferreira Jr é eleito presidente da BR

Link: Petróleo Hoje - 04/02/2021

Link: Energia Hoje - 04/02/2021

Notícias Internacionais
Brent Close to $60 on Tight Supply Expectations
Link: Rigzone - 05/02/2021

AEO2021: Petroleum remains most-consumed
fuel in US before 2050
Link: O&G Journal - 04/02/2021

'Standardisation driving FPSO business to a very large extent - it can be applicable everywhere'
Link: Upstream - 04/02/2021

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
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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

122/2020

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

-

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

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.

18/01/2021 a 19/02/2021

MME

03/02/2021

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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