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Participe da 2ª Semana Gás para o Desenvolvimento, promovida pelo BNDES. Nesta quinta, dia 25, será realizado um webinar sobre o cenário do mercado de gás
natural no Brasil com a participação do presidente da #Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. Veja a programação completa e assista: http://bit.ly/3qS0320

Indicadores (24/02)
Ibovespa

0,38%

R$/US$

5,4182

WTI US$/Barril

63,22

Petrobras PN

1,41%

R$/€

6,5690

Brent US$/Barril

67,04

Petrobras ON

1,28%

R$/£

7,6418

Henry Hub US$/MMBtu

2,80

Notícias
Avança a construção dos novos FPSOs de Mero, Búzios e Marlim na Ásia
Do outro lado do globo, os estaleiros asiáticos estão progredindo na construção dos futuros FPSOs da Petrobrás que entrarão em operação na costa brasileira
entre 2021 e 2024. Nos últimos meses, muitos deles tiveram avanços consideráveis em suas obras.
Link: Petronotícias - 25/02/2021

ANP e Inmetro discutem medição de petróleo e gás em workshop
A ANP, em parceria com o Inmetro, realizou ontem (23/02) um workshop online 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 documento estabelece as condições e os requisitos que os sistemas de medição
de petróleo e gás natural devem observar, para garantir a credibilidade dos resultados de medição.
Link: ANP - 24/02/2021

Petrobras fecha 2020 com lucro líquido de R$ 7,1 bilhões
Em um ano marcado por inúmeros desafios provocados pela pandemia da Covid-19 e a consequente queda da demanda global por combustíveis, a Petrobras
conseguiu reverter a trajetória de seu desempenho contábil nos primeiros nove meses do ano e alcançou o lucro líquido de R$ 59,9 bilhões no quarto trimestre
de 2020. No consolidado do ano, a companhia obteve lucro líquido de R$ 7,1 bilhões, encerrando 2020 com sólido desempenho operacional e financeiro.
Link: Agência Petrobras - 24/02/2021

SBM Offsohre irá construir o FPSO Almirante Tamandaré, sexta unidade de produção de Búzios
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhiNGRlMTUwLTlmNzItNGMwNS1hOWM2LWVlMzU5M2Q0YTk4OAAQACbJ6Sv%2BriBDrNdiDjb…
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Uma noite de muitas novidades da Petrobrás, em meio ao processo de mudança na presidência da companhia. A estatal anunciou no final da noite desta quartafeira (24) a assinatura da carta de intenções com a SBM Offshore para construção, afretamento e prestação de serviços do FPSO Almirante Tamandaré. Essa será
a sexta embarcação do tipo a produzir no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.
Link: Petronotícias - 24/02/2021

Petrobras lançou licitação para afretar até cinco sondas de perfuração offshore
Em meio ao processo de mudança no seu alto comando, a Petrobrás lançou nesta semana uma nova licitação que promete movimentar o mercado. A estatal
publicou um edital para contratação de até cinco sondas de perfuração marítima. A abertura dos envelopes com as propostas dos licitantes está marcada para o
dia 15 de março.
Link: Petronotícias - 24/02/2021

Programa BR do Mar pode mudar perfil da cabotagem no Brasil com transporte de cargas mais baratos
Programa BR do Mar está buscando retomar a cabotagem, a navegação entre os portos brasileiros, como mais um eficiente meio de transporte de cargas. Por
ser um país de proporções continentais, quase 60% de sua população se concentra próximo ao litoral, mas a cabotagem só representa pouco mais de 10% de
toda a carga transportada internamente no País, sendo que 70% desse índice é de petróleo.
Link: Petronotícias - 24/02/2021

TBG comemora mais dois contratos de curto prazo totalizando 455 mil m³ para o mês de março
A TBG está celebrando mais dois contratos de aquisição dos Produtos de Curto Prazo para prestação de serviço na modalidade Extraordinária de vigência
Mensal. As contratações, realizadas pela Petrobrás para o mês de março, totalizam 455 mil metros cúbicos de capacidade de transporte de gás natural. Com
isso, já são cinco contratações desse novo modelo de prestação de serviço nos três primeiros meses em que passou a estar disponível para o mercado.
Link: Petronotícias - 24/02/2021

Petrobras assina contrato para venda de campos
terrestres na Bahia
Link: Agência Petrobras - 24/02/2021

Maersk perto de Baúna
Link: Petróleo Hoje - 24/02/2021

Exportações brasileiras crescem 2,8% em janeiro e
registram 1ª alta na pandemia

Cade solicita análise prévia de propostas para
refinarias da Petrobras

Link: Portos e Navios - 24/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 24/02/2021

Notícias Internacionais
Oil Up with Global Market Tightening

Exxon in $1B+ North Sea Deal

Link: Rigzone - 25/02/2021

Link: Rigzone - 25/02/2021

Petronas Makes Oil and Gas Discoveries
Link: Rigzone - 24/02/2021

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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A Firjan está apoiando a 30ª Pesquisa de Benefícios Corporativos sobre as principais tendências em benefícios corporativos em empresas de todo o Brasil da
Mercer Marsh Benefícios. Novo prazo até 05/03, participe!

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.

28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

01/2021

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

02/2021

31/03/2021

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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