15/02/2021

Email – Leonardo Braga Dos Santos Mello – Outlook

Informe PG&N 15-02-2021
Firjan - Petróleo e Gás <petroleo.gas@firjan.com.br>
Seg, 15/02/2021 09:53
Para: Firjan - Petróleo e Gás <petroleo.gas@firjan.com.br>

15 fev 2021
Ano IX Nº 31

Indicadores (12/02)
Ibovespa

0,11%

R$/US$

5,3815

WTI US$/Barril

60,59

Petrobras PN

1,28%

R$/€

6,5235

Brent US$/Barril

63,27

Petrobras ON

0,67%

R$/£

7,4528

Henry Hub US$/MMBtu

2,99

Notícias
Parcela da União no regime de partilha em 2020 foi de 2,9 milhões de barris de óleo
e 32,2 milhões de m³ de gás natural
A União teve direito a 2,9 milhões de barris de petróleo e 32,2 milhões de metros cúbicos de gás natural do total
produzido em 2020 em contratos em regime de partilha no Polígono do Pré-sal. As informações fazem parte do Boletim
Mensal dos Contratos de Partilha de Produção elaborado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), gestora dos contratos em nome da
União.
Link: TN Petróleo - 12/02/2021

Governadores querem debate do ICMS dos combustíveis na reforma tributária
Em reunião do Fórum de Governadores com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG), e da Câmara, Arthur
Lira (PP/AL), os governadores pediram que o Congresso não debata alterações sobre ICMS de combustíveis fora da
reforma tributária.
Link: epbr - 12/02/2021

ANP faz segunda audiência pública sobre TAC de conteúdo local
A ANP realizou hoje (12/2) a segunda audiência pública sobre a minuta de resolução que regulamentará os termos de
ajustamento de conduta (TAC) de conteúdo local. A proposta é que, em vez de pagar multas por descumprimento de
compromissos de conteúdo local (oriundas de determinados contratos, não aditados pela Resolução ANP n° 726/2018), as
empresas realizem novos investimentos em bens e serviços nacionais, de forma a estimular a indústria brasileira.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZhYWZjNTI1LTJlZDctNGY0OS1iYmFkLTRiZDAyNTE1MTQwZAAQACvI29BMt85JuuNm9%2B%…
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Link: ANP - 12/02/2021

2ª Semana Gás para o Desenvolvimento
Lançamento do Programa BNDES Gás, que traz um conjunto de soluções financeiras para a cadeia de gás, e do 2º
Relatório Gás para o Desenvolvimento, com apresentação das perspectivas de oferta e demanda de gás natural no país.
Durante a semana, especialistas do setor conversam sobre os desafios e soluções da área em podcast e webinar mediados
por executivos do BNDES.
Link: BNDES - 15/02/2021

ANP vai realizar workshop para debater regras na medição de petróleo e gás natural
envolvendo o Inmetro
O controle da vazão dos poços de petróleo como tema. A ANP vai realizar um workshop por videoconferência sobre a
proposta de revisão da Resolução Conjunta ANP/Inmetro n°1/2013, que contém o Regulamento Técnico de Medição de
Petróleo e Gás Natural (RTM). O workshop será no dia 23 de fevereiro, a partir das 9h.
Link: Petronotícias - 14/02/2021

ANP se manifestará sobre leilão no Porto Baker Hughes vai abrir planta de
de Fortaleza
monitoramento remoto em Campinas
Link: Petróleo Hoje - 12/02/2021

Link: Valor Econômico - 14/02/2021

Notícias Internacionais
Alterações na estrutura organizacional do Oil prices rally as record winter storms
Cade
hit Texas shale supplies
Link: Petróleo Hoje - 12/02/2021

Link: World Oil - 15/02/2021

Record cold brings a windfall for small
U.S. natural gas producers

Three dead as offshore vessel catches
fire near Indian coast

Link: World Oil - 14/02/2021

Link: Upstream Online - 15/02/2021

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
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZhYWZjNTI1LTJlZDctNGY0OS1iYmFkLTRiZDAyNTE1MTQwZAAQACvI29BMt85JuuNm9%2B%…
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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.

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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