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Indicadores (18/02)
Ibovespa

0,96%

R$/US$

5,4232

WTI US$/Barril

60,52

Petrobras PN

1,08%

R$/€

6,5482

Brent US$/Barril

63,93

Petrobras ON

0,84%

R$/£

7,5657

Henry Hub US$/MMBtu

3,08

Notícias
Governo federal vai zerar imposto do diesel para compensar aumento “excessivo” da
Petrobras
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta (18), durante sua transmissão semanal, que o governo vai
zerar os impostos federais cobrados sobre o óleo diesel por dois meses, a partir de 1º de março.
Link: epbr - 19/02/2021

MME lança programa de revitalização de campos marítimos no dia 11 de março
O Ministério de Minas e Energia (MME) lança, em evento online promovido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no
dia 11 de março, o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar). O programa busca
criar condições para revitalização dos campos marítimos maduros e melhorar o aproveitamento econômico de
acumulações de petróleo e gás natural consideradas como de economicidade marginal.
Link: MME - 18/02/2021

Petrobras eleva preços dos combustíveis e diesel sobe 15%
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGM3YTQxYzY3LWUyMzMtNDJjMi1hOTRiLWE0MjRmNmI3ODUyNwAQAFKKqaVaaCdBmMcvBvz%2B…
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A Petrobras vai elevar os preços do diesel e da gasolina pela segunda vez em fevereiro, a partir de sexta (19). O litro do
diesel vai ficar R$ 0,3305 mais caro e a gasolina vai subir R$ 0,2262 por litro.
Link: epbr - 18/02/2021

Petrobras inicia fase vinculante do Polo Carmópolis
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 19 de novembro de 2020, informa o início da fase vinculante
referente à venda da totalidade de suas participações em um conjunto de 11 concessões de campos de produção
terrestres, com instalações integradas, localizadas no estado de Sergipe, denominados conjuntamente de Polo
Carmópolis.
Link: Agência Petrobras - 19/02/2021

Trident: vazamento na PCE-1 e infração
na P-8

Projeto do Executivo prevê alíquota
nacional para ICMS em combustível

Link: Petróleo Hoje - 18/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 18/02/2021

TBG divulga calendário da Chamada Pública nº 02/2020
Link: Petróleo Hoje - 18/02/2021

Notícias Internacionais
Annual U.S. liquefied natural gas exports
Pico da produção mundial de óleo e gás
forecast to exceed pipeline exports in
será menor e virá mais cedo
2022
Link: EIA - 18/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 18/02/2021

Shell vende parte dos ativos de shale no
Canadá

Pemex encerra jejum de 15 anos sem
aumento de produção

Link: Petróleo Hoje - 18/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 18/02/2021

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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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.

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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