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Participe da 2ª Semana Gás para o Desenvolvimento, promovida pelo BNDES. Nesta quinta, dia 25, será realizado um webinar sobre o cenário do mercado de gás
natural no Brasil com a participação do presidente da #Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. Veja a programação completa e assista: http://bit.ly/3qS0320

Indicadores (23/02)
Ibovespa

2,27%

R$/US$

5,4490

WTI US$/Barril

62,02

65,81

Petrobras PN

12,17%

R$/€

6,6260

Brent US$/Barril

Petrobras ON

8,96%

R$/£

7,6874

Henry Hub US$/MMBtu

2,84

Notícias
Petrobras informa sobre convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 19/02/2021, em atenção a Ofício do Ministério das Minas e Energia solicitando providências a fim de
convocar Assembleia Geral Extraordinária (AGE), informa que o Conselho de Administração da companhia se reuniu nesta data e, por maioria: autorizou a
convocação de uma AGE a ser realizada antes da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021.
Link: Agência Petrobras - 23/02/2021

Postos de combustível terão de informar composição do preço final ao consumidor
Decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (23/2), determina a divulgação de informações aos consumidores sobre os
preços dos combustíveis automotivos. Os postos de gasolina terão de informar a composição do valor cobrado na bomba para que o consumidor tenha mais
clareza dos elementos que resultam no preço final.
Link: MME - 23/02/2021

Petroleiras podem reduzir custos em até 18% em águas profundas com digitalização e melhorias logísticas
Os impactos da pandemia do coronavírus e a transição energética impõem desafios às grandes petroleiras globais, que agora estão novamente em uma cruzada
para reduzir custos e aumentar a eficiência.
Link: Petronotícias - 23/02/2021

Marcelo Nunes é o novo diretor geral da joint-venture Altera&Ocyan
Marcelo Nunes assume a posição de diretor geral da Altera&Ocyan, Joint Venture que opera os FPSOs Cidade de Itajaí e Pioneiro de Libra.
Link: TN Petróleo - 23/02/2021
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FPSO de Mero 4 tem apenas uma proposta

Transocean: receitas de contratos caem 11% no 4T20

Link: Petróleo Hoje - 23/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 23/02/2021

Para especialistas, aspectos trabalhistas do BR do Mar
carecem de revisão

STJ julgará impasse em financiamento à empresa de
navegação nos anos 80

Link: Portos e Navios - 23/02/2021

Link: Portos e Navios - 23/02/2021

Notícias Internacionais
EUA precisam investir US$ 2,5 trilhões em renováveis
para atingir metas climáticas
Link: epbr - 23/02/2021

Oil Up as Traders Eye Further Gains
Link: Rigzone - 24/02/2021

Whispers of $100 Oil Return
Link: Rigzone - 24/02/2021

Ongoing oil price rally sees futures gain 30% so far this
year
Link: World Oil - 23/02/2021

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

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

31/03/2021
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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

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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