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Indicadores (17/02)
Ibovespa

0,78%

R$/US$

5,4138

WTI US$/Barril

61,14

Petrobras PN

4,04%

R$/€

6,5182

Brent US$/Barril

64,34

Petrobras ON

4,14%

R$/£

7,5014

Henry Hub US$/MMBtu

3,22

Notícias
Produção de petróleo cresce 5,26% em janeiro
A produção nacional de petróleo, em janeiro de 2021, registrou um aumento de 5,26% em relação a dezembro de 2020,
alcançando uma média de aproximadamente 2,870 milhões de barris por dia. Já a produção de gás natural cresceu
7,36%, atingindo uma média de aproximadamente 136,327 milhões de metros cúbicos por dia.
Link: ANP - 17/02/2021

Ocyan cria diretoria de inovação e novos negócios, que será comandada por Rodrigo
Lemos
O tema de inovação ganha cada vez mais força no cenário de óleo e gás e essa tendência trouxe reflexos na estratégia da
Ocyan para o período entre 2021 e 2023. A primeira novidade desse novo planejamento da empresa é a criação de uma
diretoria de inovação e novos negócios, que será comandada pelo executivo Rodrigo Lemos (foto).
Link: Petronotícias - 17/02/2021

Manutenção de rating global pela Fitch é divulgado pela Petrobras
A agência de classificação de risco Fitch confirmou o nível de risco (rating) da dívida corporativa da companhia em
“BB-“, com perspectiva negativa, refletindo a opinião da agência sobre as classificações do risco soberano. O rating
stand-alone da Petrobras foi avaliado em “bbb”, quatro níveis acima do soberano.
Link: TN Petróleo - 17/02/2021
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44° Boletim de Monitoramento COVID-19
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje, 17/02, a 44ª edição do Boletim de Monitoramento da Covid-19. O
documento traz informações dos setores de energia elétrica, mineração, petróleo e gás natural.
Link: MME - 17/02/2021

BW Offshore entra para o mercado de
eólica offshore
Link: Petróleo Hoje - 17/02/2021

Argentina volta a exportar gás ao Brasil
Link: Petróleo Hoje - 17/02/2021

Governo busca patrocínio para revitalizar
Petrobras contrata Shearwater para
bacias hidrográficas em troca de créditos
sísmica em Tupi e Iracema
de carbono
Link: Portos e Navios - 17/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 17/02/2021

Notícias Internacionais
Oil Near $65 as US Crisis Now Global
Supply Shock

Record U.S. winter storm deeply impacts
global LNG markets

Link: Rigzone - 18/02/2021

Link: World Oil - 17/02/2021

U.S. will import 62% more crude by 2022 Após recuperação de preços, Arábia
due to domestic production declines,
Saudita estuda elevar produção de
says EIA
petróleo
Link: World Oil - 17/02/2021

Link: Portos e Navios - 17/02/2021

Maersk to Launch First Carbon Neutral
Vessel in 2023

Petroleiras da Noruega elevam planos de
investimento em 2021 e veem cortes em
2022

Link: Marine Link - 17/02/2021

Link: TN Petróleo - 17/02/2021

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
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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.

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

28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

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

-

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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Av. Graça Aranha, 1 Centro Rio de Janeiro
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