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Indicadores (18/01)
Ibovespa

0,74%

R$/US$

5,2788

WTI US$/Barril

52,65

Petrobras PN

0,18%

R$/€

6,3747

Brent US$/Barril

55,48

Petrobras ON

0,17%

R$/£

7,1676

Henry Hub US$/MMBtu

2,66

Notícias
Petrobras informa sobre aditivos aos TCCs do Refino
A Petrobras esclarece que não assinou o aditivo ao Termo de Compromisso de Cessação (TCC) com o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para o mercado de refino. A minuta do aditivo foi
aprovada pelo Cade para readequação dos prazos de assinatura dos contratos de compra e venda
(signing) das oito refinarias de 31/12/2020 para 30/04/2021.
Fonte: Agência Petrobras - 18/01/2021

Petrobras aumenta gasolina e mantém preço do diesel inalterado
A Petrobras vai elevar a partir de manhã o preço médio do litro da gasolina vendida para distribuidoras
em R$ 0,15, sobre a média vigente de R$ 1,84, segundo informações da própria companhia,
confirmadas nesta segunda (18). A Petrobras também confirmou que vai manter inalterado o preço do
diesel, combustível mais consumido no país.
Fonte: epbr - 18/01/2021
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Óleo no queimador de gás da P-65 causou grande nuvem de fumaça na
Bacia de Campos
Um susto a bordo da plataforma P-65. Durante as operações da embarcação, uma pequena quantidade
de óleo foi parar no queimador de gás da planta, gerando um grande volume de fumaça saindo da
plataforma e também do mar. Apesar das grandes nuvens escuras, a Trident Energy, operadora da
unidade, disse que não houve feridos e que a P-65 está em condição segura, sem qualquer dano.
Fonte: Petronotícias - 18/01/2021

GranIHC fabricará estruturas
offshore com material compósito
Fonte: Petróleo Hoje - 18/01/2021

Superintendência da ANP responde
às sugestões da CGU sobre
conteúdo local
Fonte: Petróleo Hoje - 18/01/2021

Manguinhos e 76 Oil se manifestam Movimentação de contêineres nos
sobre retomada de inquérito no
portos por cabotagem cresceu 185%
Cade
de 2010 a 2019
Fonte: Petróleo Hoje - 18/01/2021

Fonte: Portos e Navios - 18/01/2021

Notícias Internacionais
Norway grants 61 new offshore oil
and gas exploration licenses

Shell e Total desinvestem de ativo
de óleo nigeriano

Fonte: World Oil - 19/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 18/01/2021

Oil Rises on Weaker Dollar and Commodity Optimism
Fonte: Rigzone - 19/01/2021

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!
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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.

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

22/2020

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).

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

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.
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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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