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Indicadores (08/02)
Ibovespa

0,45%

R$/US$

5,3670

WTI US$/Barril

57,85

Petrobras PN

3,14%

R$/€

6,4667

Brent US$/Barril

60,58

Petrobras ON

4,14%

R$/£

7,3748

Henry Hub US$/MMBtu

2,82

Notícias
Petrobras aumenta preços do diesel e da gasolina a partir de amanhã
A partir de amanhã (9), a Petrobras eleva os preços médios da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,17 por litro, para R$ 2,25 por litro.
E o preço médio de venda de diesel passará a ser de R$2,24 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,13 por litro.
Link: epbr - 08/02/2021

Governo está antecipando regulamentação da Lei do Gás
O governo já está trabalhando nos decretos de regulamentação da Lei do Gás, que ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados
depois de voltar do Senado com alterações promovidas pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM).
Link: epbr - 08/02/2021

Petrobras inicia nova fase da venda dos gasodutos da TBG e da TSB
A Petrobrás começou uma nova etapa no processo de desinvestimento de suas participações nas redes de gasodutos da Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e da Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB).
Link: Petronotícias - 08/02/2021

Colaboração britânica com Brasil envolve gás natural e eólicas offshore
Em seus esforços para acelerar a transição energética, o governo do Reino Unido quer parar de financiar combustíveis fósseis ao redor do
mundo, mas acredita no gás natural como o combustível dessa transição.
Link: epbr - 08/02/2021

Rystad Energy avalia os poços de alto impacto
previstos para 2021
Link: Petróleo Hoje - 08/02/2021

Ação da Petrobras é destaque negativo
Link: Valor Econômico - 09/02/2021

FPSO Cidade de Ilhabela emite bônus de US$
850 milhões

SSE/THC-2: Decisão do Cade beneficia recintos
alfandegados de Itajaí

Link: Valor Econômico - 09/02/2021

Link: Portos e Navios - 08/02/2021
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Notícias Internacionais
Oil stocks rallying in 2021, despite Biden’s
fossil fuel threats
Link: World Oil - 08/02/2021

China helps Brent crude oil prices pass $60
milestone
Link: World Oil - 08/02/2021

Oil on Longest Run of Gains in 2 Years
Link: Rigzone - 09/02/2021

$13bn deal: Chiyoda-Technip Energies seal
huge contract for first phase of Qatar's giant
North Field Expansion
Link: Upstream Online - 08/02/2021

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

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.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

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.

18/01/2021 a 19/02/2021

MME

122/2020

12/02/2021

-

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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28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

01/2021

Objetiva obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta o processo de
participação social na ANP.

02/02/2021 a 18/03/202

ANP

02/2021

31/03/2021

26/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que trata das especificações do
querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C
(JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes
econômicos que comercializam esses produtos em território nacional.

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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