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Indicadores (05/02)
Ibovespa

0,82%

R$/US$

5,3884

WTI US$/Barril

56,85

Petrobras PN

0,07%

R$/€

6,4806

Brent US$/Barril

59,34

Petrobras ON

1,40%

R$/£

7,3956

Henry Hub US$/MMBtu

2,86

Notícias
Petrobras informa sobre venda das refinarias RLAM e REPAR
A Petrobras concluiu a rodada final da fase vinculante do processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) e seus ativos logísticos
associados, na Bahia. O Mubadala Capital apresentou a melhor oferta final, no valor de US$ 1,65 bilhão. A assinatura do contrato de
compra e venda ainda está sujeita à aprovação dos órgãos competentes.
Link: Agência Petrobras - 08/02/2021

MME alcança diversas realizações no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis em 2020
Uma retrospectiva de 2020 mostra que, mesmo diante de crises e desafios para o Brasil e o mundo, o Ministério de Minas e Energia (MME),
por meio da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG), alcançou diversas realizações no setor. Ações implementadas
contornaram os impactos gerados pela pandemia e colocaram o Brasil no corredor de desenvolvimento, gerando emprego e renda,
trazendo segurança jurídica e previsibilidade ao mercado nacional e conquistando uma posição de destaque no cenário internacional.
Link: MME - 05/02/2021

IBP elogia proposta de mudança na cobrança de ICMS sobre os combustíveis
O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP) emitiu na noite desta sexta-feira (5) o seu posicionamento em relação à proposta do governo
federal para mudança na cobrança de impostos incidentes em combustíveis. Conforme noticiamos mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro
anunciou a ideia de fixar uma taxa ou valor na cobrança do ICMS sobre os produtos ou fazer com que a cobrança do tributo aconteça
diretamente nas refinais e não nas bombas dos postos de gasolina. O IBP elogiou as propostas apresentadas pelo governo.
Link: Petronotícias - 05/02/2021

Petrobras conclui venda do campo de Frade
A Petrobras finalizou hoje (5/2) a venda de sua participação de 30% no campo de Frade, localizado na Bacia de Campos, litoral norte do
estado do Rio de Janeiro, para a PetroRio Jaguar Petróleo Ltda., subsidiária da Petro Rio S.A. (PetroRio), que detém os 70% restantes. A
transação incluiu também a venda da totalidade da participação detida pela Petrobras Frade Inversiones S.A. (PFISA), subsidiária da
Petrobras, na empresa Frade BV para a Petrorio Luxembourg, que passa a deter 100% de Frade BV.
Link: Agência Petrobras - 05/02/2021

ExxonMobil reiniciará perfuração de poço na Bacia de Campos
A americana ExxonMobil abandonou a perfuração do poço 1-EMEB-1-RJS, na Bacia de Campos, devido a questões operacionais. Agora, o
poço será reiniciado, dando origem ao poço repetido 1-EMEB-1A-RJS, em lâmina d’água de 2.678 metros. Mesmo com o abandono do poço
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original, não haverá alteração dos objetivos exploratórios da ExxonMobil ou qualquer impacto no cumprimento dos obrigações contratuais
da petroleira com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Link: Petronotícias - 05/02/2021

Brasil não renovará acordo bilateral de
transporte marítimo com a Argentina

Comércio pelos portos do Paraná tem saldo
positivo de US$ 6,52 bilhões

Link: Portos e Navios - 08/02/2021

Link: Portos e Navios - 07/02/2021

BR Distribuidora vende termelétricas a gás para
Corrida por Albacora e Albacora Leste
New Fortress por R$ 50 mi
Link: Portos e Navios - 07/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 05/02/2021

Notícias Internacionais
Oil Tops $60 as Demand Recovers

Equinor Makes First Find of 2021

Link: Rigzone - 08/02/2021

Link: Rigzone - 08/02/2021

Total Joins Zero Carbon Shipping Center

EU urged to quit energy treaty as companies
sue over climate action

Link: Rigzone - 07/02/2021

Link: Financial Times - 07/02/2021

How the race for renewable energy is reshaping global politics
Link: Financial Times- 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!
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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.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

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

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

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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