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Indicadores (21/01)
Ibovespa

1,10%

R$/US$

5,3166

WTI US$/Barril

53,13

Petrobras PN

2,34%

R$/€

6,4613

Brent US$/Barril

56,10

Petrobras ON

1,89%

R$/£

7,2981

Henry Hub US$/MMBtu

2,49

Notícias
Petrobras sobre venda da REFAP
A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, sobre a proposta da Ultrapar Participações
S.A. para aquisição da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, esclarece que não
estão corretos os valores divulgados na matéria do jornal Valor Econômico.
Fonte: Petrobras - 21/01/2021

Indicação do Brasil como um dos países líderes do Diálogo de Alto Nível
das Nações Unidas sobre Energia
A Organização das Nações Unidas anunciou hoje, (21/01), os países escolhidos para liderar o Diálogo de
Alto Nível das Nações Unidas sobre Energia, em processo que deverá culminar em setembro próximo, à
margem da abertura da Assembleia-Geral, em Nova York. O Brasil foi selecionado como país líder no
tema da Transição Energética, um dos eixos centrais da iniciativa.
Fonte: MME - 21/01/2021
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Uso de termelétricas a gás teve queda acima da média em 2020
A redução do uso das usinas termelétricas a gás foi de 15,6% no ano passado, mostra o ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico). A queda é bem maior que a da geração de eletricidade total, de 2,3%. É
o resultado da recessão. Mesmo com a baixa geral, a geração de algumas fontes para termelétricas
subiu. É o caso de biomassa (4,7%) e resíduos industriais (1,2%). As outras fontes fósseis (carvão e
petróleo) tiveram redução de 23,3%.
Fonte: Abegás - 21/01/2021

ANP aprova garantias da PetroRio Antaq multa Petrobras em R$ 257
para descomissionamento de Frade mil
Fonte: Petróleo Hoje - 21/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 21/01/2021

Eneva planeja usar caminhões para Copergás perto de assinar contrato
fornecer gás no Norte e Nordeste com Shell
Fonte: Valor Econômico - 22/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 21/01/2021

Notícias Internacionais
Irã e Venezuela vivem expectativa
Biden anuncia retorno dos EUA a
de uma mudança na política norte
acordo global do clima e restrições
americana com a posse de Joe
a petróleo
Biden
Fonte: TN Petróleo - 21/01/2021

Fonte: Petronotícias - 21/01/2021

Baker Hughes registra US$ 5,5 bi em receitas no 4T20
Fonte: Petróleo Hoje - 21/01/2021

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

22/2020

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.

22/12/2020 a 04/02/2021

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.

30/12/2020 a 29/01/2021

MME

NR nº37

Objetiva coletar subsídios para a identificação de problemas regulatórios
relacionados com a Norma Regulamentadora nº 37 – Segurança e Saúde em
Plataformas de Petróleo, em processo de revisão.

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
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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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