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Indicadores (13/01)
Ibovespa

1,67%

R$/US$

5,3070

WTI US$/Barril

53,00

Petrobras PN

4,83%

R$/€

6,4528

Brent US$/Barril

56,17

Petrobras ON

4,62%

R$/£

7,2372

Henry Hub US$/MMBtu

2,77

Notícias
Rio sanciona lei que aumenta penas administrativas contra roubo de combustíveis
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), sancionou nesta quarta (13) a lei 9.183/2021, que
permite a aplicação de penalidades administrativas contra quem roubar, furtar ou receptar combustíveis.
Fonte: epbr - 13/01/2021

Nota à imprensa: consumo de GLP
O Boletim de Monitoramento COVID-19, de 11 de janeiro de 2021, publicado pelo Ministério de Minas e Energia (MME)
com base nos dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) acumulados até
27 de dezembro de 2020, indicou que o gás liquefeito de petróleo (GLP) comercializado em recipientes de até 13 kg
apresentou uma variação negativa de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado, e que o GLP
comercializado em recipientes superiores a 13 kg e o GLP industrial, comercializado à granel pelas distribuidoras,
apresentou queda de 32%.
Fonte: MME - 13/01/2021

Petrobras informa sobre resultado do 4º trimestre de 2020
A Petrobras informa que divulgará o seu relatório trimestral de produção e vendas do 4T20 no dia 2 de fevereiro e o seu
relatório de desempenho financeiro do 4T20 no dia 24 de fevereiro, após o fechamento dos mercados.
Fonte: Agência Petrobras - 13/01/2021
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New Fortress Energy-NPE compra Hygo e Golar LNG e cria base de GNL no Porto de
Suape, PE
A New Fortress Energy-NFE anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento (“MOU”) com a Petrobras
Distribuidora e a CCETC Brasil Holding para adquirir 288 MW de contratos de compra de energia de 15 anos por PPAs”) e
pretende desenvolver um terminal de GNL e uma usina a gás no Porto de Suape, Brasil.
Fonte: TN Petróleo - 13/01/2021

Emissões da geração de energia vão retomar níveis pré-crise em 2021, alerta IEA
O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, afirmou que as emissões de carbono
vinculadas à geração de energia devem voltar, ainda em 2021, aos níveis anteriores à crise global gerada pela pandemia
da covid-19, gerando nova pressão sobre governos e formuladores de política energética por medidas eficazes no
combate ao aquecimento global.
Fonte: epbr - 13/01/2021

Ações de BB e Petrobras tombam e
deixam Ibovespa no vermelho

ANP estima investimentos de R$ 5 bilhões
em perfurações neste ano

Fonte: Valor Econômico - 14/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 13/01/2021

TechnipFMC e Fugro anunciam mudanças Cade publica processo de saída da Barra
em suas diretorias financeiras
Energia de Atlanta
Fonte: Petróleo Hoje - 13/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 13/01/2021

Notícias Internacionais
Oil Prices Falter Amid Fuel Build
Fonte: Oil&Gas Journal - 13/01/2021

Oil Pauses as Rising Fuel Supplies
Threaten Rally
Fonte: Oil&Gas Journal - 14/01/2021

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
Em breve
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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.

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.

19/10/2020 a 02/12/2020

ANP

18/2020

26/2019

101/2020

102/2020

22/2020

-

Propostas ao Modelo de Oferta de Áreas para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
em Bacias de Fronteira Exploratória Terrestres.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

-

Consulta Pública para coleta de contribuições ao aprimoramento do Plano Decenal de Expansão
de Energia 2030 (PDE 2030).

15/12/2020 a 15/01/2021

MME

19/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre uma nova proposta de revisão da Resolução ANP
nº 30/2014, que trata da Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

14/12/2020 a 13/01/2021

MME

26/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta os
critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás natural, e a certificação de
independência destes agentes.

28/10/2020 a 11/12/2020

ANP

03/02/2021

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.

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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