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Indicadores (26/01)
Ibovespa

0,78%

R$/US$

5,3865

WTI US$/Barril

52,61

Petrobras PN

0,33%

R$/€

6,5554

Brent US$/Barril

55,91

Petrobras ON

0,47%

R$/£

7,4027

Henry Hub US$/MMBtu

2,66

Notícias
ANP faz audiência pública sobre critérios de independência e autonomia
dos transportadores de gás
A ANP realizou hoje (26/1) audiência pública online sobre a minuta de resolução que regulamentará os
critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás natural.
Link: ANP - 26/01/2021

Petrobras informa sobre reservas provadas em 2020
A Petrobras informa que suas estimativas de reservas provadas de óleo, condensado e gás natural,
segundo critérios da SEC (US Securities and Exchange Commission), resultaram em 8,816 bilhões de
barris de óleo equivalente (boe), em 31 de dezembro de 2020. Deste total, 86% são de óleo e
condensado e 14% de gás natural.
Link: Agência Petrobras - 26/01/2021

https://outlook.office.com/mail/inbox?state=0

1/4

27/01/2021

Email – Giovanna Serra Barcia – Outlook

MME e EPE divulgam novo Caderno do PDE 2030: Parâmetros de Custos –
Geração e Transmissão
Como parte dos estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 (PDE 2030), o Caderno de
Parâmetros de Custos de Geração e Transmissão apresenta, em detalhes, os parâmetros de custos das
fontes energéticas consideradas como oferta para a expansão de energia nos estudos, assim como os
custos referenciais de expansão das interligações entre os subsistemas.
Link: MME - 26/01/2021

Ternium quer substituir coque por
gás

Rodrigo Lima e Silva assume
Diretoria de Refino da Petrobras

Link: Valor Econômico - 27/01/2021

Link: Petróleo Hoje - 26/01/2021

Eneva aposta no crescimento do
mercado livre de gás em 2021

Atlanta tem produção retomada

Link: Petróleo Hoje - 26/01/2021

Link: Petróleo Hoje - 26/01/2021

Petrobras aumenta preço do diesel em 4,4% e gasolina em 5,05%
Link: Valor Econômico - 26/01/2021

Notícias Internacionais
Oil Up After Report Points to Drop
in US Stockpiles

Demanda global por gás deve
crescer 2,8% neste ano, diz IEA

Link: Rigzone - 27/01/2021

Link: TN Petróleo- 26/01/2021

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!
https://outlook.office.com/mail/inbox?state=0

2/4

27/01/2021

Email – Giovanna Serra Barcia – Outlook

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.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

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
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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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