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Indicadores (22/02)
Ibovespa

4,87%

R$/US$

5,5044

WTI US$/Barril

61,70

65,24

Petrobras PN

21,51%

R$/€

6,6823

Brent US$/Barril

Petrobras ON

20,48%

R$/£

7,7359

Henry Hub US$/MMBtu

2,95

Notícias
Bolsonaro diz que preço dos combustíveis pode cair 10% com mudança em impostos
O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores nesta segunda-feira que é possível reduzir em 10% o preço dos
combustíveis intervindo na bitributação e em mudanças no ICMS.
Link: TN Petróleo - 23/02/2021

45° Boletim de Monitoramento COVID-19
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje, 22/02, a 45ª edição do Boletim de Monitoramento da Covid-19. O
documento traz informações dos setores de energia elétrica, mineração, petróleo e gás natural.
Link: MME - 22/02/2021

Engeman se prepara para realizar novas atividades na RNEST e avalia comprar
campos terrestres
Os tempos são de resultados satisfatórios e crescimento para a pernambucana Engeman. A companhia, que foi escolhida
recentemente como uma das vencedoras do prêmio de melhores fornecedores da Petrobras, está ampliando sua atuação
no mercado de óleo e gás. A empresa está atualmente executando um contrato de manutenção em equipamentos de 11
plataformas da Petrobrás na Bacia de Campos.
Link: Petronotícias - 22/02/2021
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Petroleira Enauta retoma produção do campo de Atlanta
A petroleira Enauta informou que um dos poços de seu campo de Atlanta reiniciou atividades, atingindo produção
prevista de 10,4 mil barris de óleo por dia, após paralisação para troca definitiva de tubos de um de seus aquecedores.
Link: TN Petróleo - 22/02/2021

Sinalização de novas baixas na Petrobras
Cade preocupado com verticalização no
deve alterar ritmo de contratações em
processo do Polo Remanso
E&P
Link: Petróleo Hoje - 23/02/2021

Lei do Gás deve ser votada na Câmara
sem alterações dos senadores
Link: Portos e Navios - 22/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 22/02/2021

Antaq inicia recebimento de propostas
para leilão de retroárea no Porto de
Fortaleza
Link: Portos e Navios - 22/02/2021

Notícias Internacionais
Big Oil Posts Record Loss in 2020
Link: Rigzone - 23/02/2021

CNOOC Makes Large Oil and Gas Find
Link: Rigzone - 22/02/2021

Oil Up with Tightening Market Boosting
Outlook
Link: Rigzone - 23/02/2021

Derramamento de petróleo se transforma
no maior desastre ambiental na costa de
Israel
Link: Petronotícias - 22/02/2021

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!

Divulgação
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A Firjan está apoiando a 30ª Pesquisa de Benefícios Corporativos sobre as principais tendências em benefícios
corporativos em empresas de todo o Brasil da Mercer Marsh Benefícios. A pesquisa ocorre até 26/02, participe!

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.

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
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receber o informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para
cancelar.
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