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Indicadores (25/01)
Ibovespa

0,80%

R$/US$

5,5089

WTI US$/Barril

53,01

Petrobras PN

1,67%

R$/€

6,6828

Brent US$/Barril

56,12

Petrobras ON

1,28%

R$/£

7,5307

Henry Hub US$/MMBtu

2,66

Notícias
Rafael Grisolia deixará BR Distribuidora e Wilson Ferreira Júnior pode
assumir
A BR Distribuidora informou ao mercado nesta segunda (25) que seu atual presidente, Rafael Grisolia,
deixará a companhia em 31 de janeiro. Wilson Ferreira Júnior, que renunciou ontem ao cargo de
presidente da Eletrobras foi convidado para assumir o posto na BR, maior distribuidora de combustíveis
do país.
Link: epbr - 25/01/2021

41° Boletim de Monitoramento Covid-19
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje, 25/01, a 41ª edição do Boletim de Monitoramento
da Covid-19. O documento traz informações dos setores de energia elétrica, mineração, petróleo e gás
natural.
Link: MME - 25/01/2021
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Petrobrás leiloará amanhã painéis de automação das plataformas P-72 e
P-73
A Petrobrás começará a partir de amanhã (26) a vender equipamentos que seriam usados nos projetos
das plataformas P-72 e P-73. O primeiro lote a ser leiloado conta com um conjunto de quatro painéis
de automação Altus, atualmente armazenados em Canoas (RS).
Link: Petronotícias - 25/01/2021

Confaz divulga nova tabela de preços médios de combustíveis
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou hoje (25) a nova tabela de Preços Médios
Ponderados ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis em todo o país.
Link: TN Petróleo - 25/01/2021

ExxonMobil inicia perfuração no CMudança na Diretoria da Petrobras
M-789
Link: Petróleo Hoje - 25/01/2021

Link: Petróleo Hoje - 25/01/2021

Porto do Rio de Janeiro ativa
Índice de confiança cai no setor de
transceptores das boias de
óleo e gás em 2021
sinalização do Canal de Cotunduba
Link: Valor Econômico - 26/01/2021

Link: Portos e Navios - 25/01/2021

Tenaris fecha acordo com a Subsea 7 para o campo de Bacalhau
Link: Petróleo Hoje - 25/01/2021

Notícias Internacionais
Research shows more oil and gas
companies leaning into renewable
energy tech

Millions of barrels of sanctioned
Venezuelan crude finding their way
to China

Link: World Oil - 26/01/2021

Link: World Oil - 25/01/2021
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Iran exporting more oil as U.S.
sanction pressure fades

China Oil Demand at Risk
Link: Rigzone - 26/01/2021

Link: World Oil - 25/01/2021

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

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
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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

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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