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Indicadores (10/02)
Ibovespa

0,87%

R$/US$

5,3711

WTI US$/Barril

58,35

Petrobras PN

0,94%

R$/€

6,5140

Brent US$/Barril

61,12

Petrobras ON

1,23%

R$/£

7,4320

Henry Hub US$/MMBtu

2,97

Notícias
Seminário Nacional do GNV: urgência na aprovação do marco legal do gás
Os benefícios econômicos, ambientais e sociais da expansão e da desburocratização do uso do Gás Natural Veicular (GNV)
e os procedimentos para a sua implantação em veículos pesados foram debatidos na 3ª edição do Seminário Nacional do
GNV, uma realização do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa) com o
apoio da Firjan.
Link: Firjan - 10/02/2021

ANP atualiza lista dos Organismos de Certificação de Conteúdo Local que podem
emitir certificados
A ANP atualizou hoje (10/02/21) a lista dos Organismos de Certificação de Conteúdo Local que podem emitir Certificados
de Conteúdo Local.
Link: ANP - 10/02/2021

Mercado calcula que defasagem dos combustíveis persiste
Segundo analistas de mercado, mesmo após o reajuste promovido pela Petrobras de 6,2% para o diesel, 8,2% para a
gasolina e 5% para o GLP nas refinarias, a companhia continua praticando preços abaixo da referência internacional.
Link: epbr - 10/02/2021
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Petrobras leiloará novos terrenos com vocação industrial próximos à Reduc
Novas oportunidades para investidores que queiram desenvolver projetos nos arredores da Refinaria Duque de Caxias
(Reduc), na Baixada Fluminense. A Petrobrás leiloará amanhã (11) dois lotes de terrenos no Parque dos Campos Elíseos,
com área total de 2.328 metros quadrados.
Link: Petronotícias - 10/02/2021

Esclarecimento sobre o processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM)
A Petrobras anunciou na última segunda-feira 8/2 o encerramento da fase de ofertas para a venda da Refinaria
Landulpho Alves (RLAM), na Bahia. O Mubadala Capital apresentou a melhor oferta final, no valor de US$ 1,65 bilhão.
Cabe destacar que este processo está inserido na estratégia de gestão de portfólio da Petrobras, fundamental para que a
companhia reduza seu endividamento e possa investir em ativos com maior retorno financeiro.
Link: Agência Petrobras - 10/02/2021

Três grupos na disputa por Albacora e
Albacora Leste

Equinor: FID de Bacalhau é o próximo da
fila

Link: Petróleo Hoje - 10/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 10/02/2021

Grupo quer fortalecer atividades ligadas Descarbonização terá impacto na receita
ao petróleo na Baixada Santista
de petróleo
Link: Portos e Navios - 10/02/2021

Link: Valor Econômico - 11/02/2021

Notícias Internacionais
European contractor in pole position for
Malaysian subsea prize

New leader emerges in race to secure
floater for Nigerian oil and gas project

Link: Upstream Online - 11/02/2021

Link: Upstream Online - 11/02/2021

Equinor exits Bakken shale with $900MM sale to Grayson Mill Energy
Link: World Oil - 10/02/2021

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!
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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.

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

01/2021

02/2021

31/03/2021

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

-

Consulta pública para obtenção de subsídios relavos aos objevos do Programa de Revitalização e
Incenvo à Produção de Campos Marímos - Promar

28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

12/02/2021

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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