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Indicadores (11/02)
Ibovespa

0,73%

R$/US$

5,3626

WTI US$/Barril

58,24

Petrobras PN

1,01%

R$/€

6,5059

Brent US$/Barril

61,14

Petrobras ON

0,93%

R$/£

7,4111

Henry Hub US$/MMBtu

2,87

Notícias
ExxonMobil reinicia perfuração de poço na Bacia de Campos
A americana ExxonMobil deu mais um passo em seu programa exploratório na Bacia de Campos. A petroleira começou
nesta semana a perfuração de um novo poço (Opal-1A) no bloco C-M-789, em lâmina d’água de 2.681 metros. A atividade
está sendo feita com o navio-sonda West Saturn, da Seadrill.
Link: Petronotícias - 11/02/2021

Petrobras esclarece sobre venda das refinarias
A Petrobras, em relação à notícia veiculada na mídia sobre a venda das refinarias, esclarece que as datas de assinatura
dos contratos de compra e venda e da sua efetiva transferência para os compradores (respectivamente signing e closing)
são meras estimativas internas sujeitas a riscos não desprezíveis de alterações, já que dependem de muitas variáveis e
podem mudar de acordo com o cronograma de cada projeto e evolução das negociações.
Link: Agência Petrobras - 11/02/2021
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Estaleiro Samsung é desclassificado e Petrobras aponta para dois possíveis
construtores dos FPSOs P-78 e P-79: Keppel e Daewoo
A Petrobras já escolheu os dois vencedores da licitação para construir as plataformas P-78 e P-79, que ficarão no Campo
de Búzios. Ao desclassificar o Estaleiro Samsung Heavy Industries, que estava em consórcio com a brasileira EBR,
apontou os dois prováveis vencedores: Keppel Shipyard, de Cingapura, em consórcio com a Coreana Hyndai; e a outra
gigante coreana Daewoo ShipBulding, em consórcio com a italiana Saipem.
Link: Petronotícias - 11/02/2021

Plataforma de Enchova vaza óleo no mar, na Bacia de Campos
A Trident Energy informou às autoridades sobre um vazamento de óleo no mar na madrugada desta quinta-feira (11), por
volta das 4h. A mancha de óleo tem cerca de 650 metros de comprimento e quase quatro quilômetros de largura,
segundo informações dos petroleiros. O vazamento vem da linha submarina do campo de Pampo. Equipes estão
trabalhando no local para conter o óleo que atinge a região, na bacia de Campos.
Link: Petronotícias - 11/02/2021

Novo leilão da Cessão Onerosa previsto
para o final do ano
Link: Petróleo Hoje - 11/02/2021

ANP aprova chamada pública da TBG
Link: Petróleo Hoje - 11/02/2021

Projeto sobre ICMS de combustíveis vai
hoje ao Congresso, promete presidente

ANP prorroga períodos exploratórios de
blocos na Foz do Amazonas

Link: Valor Econômico - 12/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 11/02/2021

Notícias Internacionais
Opep reduz previsão para demanda por
Petróleo tem mais longo rali em dois anos petróleo em 2021 e vê melhora no 2º
semestre
Link: epbr - 11/02/2021
Link: TN Petróleo - 11/02/2021

Siemens Energy e Air Liquide fecham
Shell investirá de 5 a 6 bilhões de dólares
acordo para o mercado de hidrogênio
por ano em novas energias
industrial
Link: TN Petróleo - 11/02/2021

Link: epbr - 11/02/2021
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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
Em breve

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.
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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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