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Indicadores (19/02)
Ibovespa

0,64%

R$/US$

5,3918

WTI US$/Barril

59,65

Petrobras PN

6,63%

R$/€

6,5415

Brent US$/Barril

63,30

Petrobras ON

7,92%

R$/£

7,5580

Henry Hub US$/MMBtu

2,97

Notícias
Preço do diesel avança em todas as Regiões do Brasil e ultrapassa R$ 4,00, aponta
Ticket Log
O mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) registrou aumento de 2,09% no preço do diesel, o que
levou o litro médio do combustível a R$ 4,012 nas primeiras duas semanas de fevereiro. Em janeiro, o combustível já
havia registrado a terceira alta consecutiva na comparação mês a mês. O novo aumento fez o valor do litro ficar acima
de R$ 4,00, superando todos os meses de 2020.
Link: TN Petróleo - 19/02/2021

Bolsonaro anuncia Silva e Luna para o lugar de Castello Branco na Petrobras
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou a indicação de Joaquim Silva e Luna para o lugar de Roberto Castello
Branco na presidência e no Conselho de Administração da Petrobras. A demissão de Castello Branco vinha sendo cogitada
desde ontem, após Bolsonaro fazer críticas diretas ao executivo em razão da política de preços dos combustíveis.
Link: epbr - 19/02/2021

Economia não tem solução fechada para desoneração de diesel e GLP
A equipe econômica ainda não encontrou uma saída para bancar a desoneração dos impostos federais sobre o óleo diesel
durante dois meses, anunciada por Jair Bolsonaro (sem partido) na quinta (18).
Link: epbr - 19/02/2021
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Petrobras informa sobre ofício do Ministério das Minas e Energia
A Petrobras informa que recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia, solicitando providências a fim de convocar
Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de promover a substituição e eleição de membro do Conselho de
Administração, e indicando Joaquim Silva e Luna, em substituição a Roberto da Cunha Castello Branco.
Link: Agência Petrobras - 19/02/2021

Incêndio de grandes proporções na plataforma P-48 demora uma hora e meia para
ser debelado e deixa um ferido
Um trabalhador ficou ferido no incêndio na Plataforma P-48, que opera no no campo de Caratinga, na Bacia de Campos.
O incêndio foi considerado de grandes proporções pelos trabalhadores da plataforma, que passaram o informe para a
Federação Única dos Petroleiros.
Link: Petronotícias - 19/02/2021

Jaques Wagner e petroleiros vão à Justiça contra venda da RLAM
O presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, anunciou neste domingo (21/2) que ingressou,
em conjunto com o senador Jaques Wagner (PT/BA) e o coordenador-geral do Sindipetro-Bahia, Jairo Batista, com ação
popular na Justiça Federal de Salvador para suspender imediatamente a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) para
a Mubadala Investment Company.
Link: epbr - 21/02/2021

MSC ultrapassará a Maersk no topo do
ranking
Link: Portos e Navios - 22/02/2021

3R divulga produção de janeiro
Link: Petróleo Hoje - 19/02/2021

Mapeamento sísmico em Bacalhau
Link: Petróleo Hoje - 19/02/2021

Mais de 5 mil postos de trabalho fechados
em 2020
Link: Petróleo Hoje - 19/02/2021

Notícias Internacionais
Brent crude climbs as Goldman Sachs
projects further oil price gains

Iraq walks away from $2B upfront oil deal
with China

Link: World Oil - 22/02/2021

Link: World Oil - 22/02/2021

Frio intenso no Texas já causa sérios problemas na produção petróleo dos Estados
Unidos
Link: Petronotícias - 20/02/2021
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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
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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