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Participe da 2ª Semana Gás para o Desenvolvimento, promovida pelo BNDES. Na quinta, dia
25, foi 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 (25/02)
Ibovespa

2,95%

R$/US$

5,4600

WTI US$/Barril

63,53

Petrobras PN

4,96%

R$/€

6,6749

Brent US$/Barril

66,88

Petrobras ON

3,87%

R$/£

7,7193

Henry Hub US$/MMBtu

2,78

Notícias
Websérie Firjan Óleo, Gás e Naval promove
edital de inovação FINEP e RCN para o
mercado
Na primeira edição de 2021, a Websérie Firjan Óleo,Gás e Naval promoveu a divulgação da
Chamada Pública conjunta entre Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e o Conselho
Norueguês de Pesquisa (RCN), aberta em dezembro, para a apoiar projetos de pesquisa,
inovação e desenvolvimento (PI&D) com o objetivo de atender às demandas da indústria
brasileira offshore.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGM3YTQxYzY3LWUyMzMtNDJjMi1hOTRiLWE0MjRmNmI3ODUyNwAQABLh2xW1ORVJmnrv9M1%2B… 1/5
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Link: Firjan - 25/02/2021

Avanços do novo mercado de gás conquistam
credibilidade e confiança junto a
investidores e ao BNDES
O Plano Decenal de Energia - PDE 2030, publicado hoje, 25/02, aponta para uma estimativa
de elevação da demanda da ordem de 50%, com previsão de R$ 74 bilhões em
investimentos.
Link: MME - 25/02/2021

MME viabiliza investimentos da ordem de R$
110 milhões em dutovias para a
movimentação de combustíveis
Projeto visa a movimentação de etanol (anidro e hidratado) por cerca de 43 km, com
redução dos custos de investimentos, em decorrência da suspensão de contribuição para o
PIS/PASEP e para a COFINS.
Link: MME - 25/02/2021

Petrobras irá ao mercado neste ano para
contratar o FPSO de Sergipe-Alagoas
A Petrobrás pretende ir ao mercado neste ano para fazer a contratação do FPSO do projeto
de águas profundas na Bacia de Sergipe-Alagoas (chamado internamente pela sigla SEAP). A
informação foi revelada na manhã de hoje (25) pelo diretor de desenvolvimento da
produção da companhia, Rudimar Lorenzatto (foto), durante teleconferência com analistas
e investidores.
Link: Petronotícias - 25/02/2021

3 propostas disputarão fase final para
construção de navio polar
Fonte: Portos e Navios - 25/02/2021

Cronograma de Mero
1 em xeque

Novas licitações de
FPSOs em 2021
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Link: Petróleo Hoje - 25/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 25/02/2021

Castello Branco
garante continuidade
dos trabalhos até 20
de março

TBG anuncia 4ª
rodada de oferta de
produtos de curto
prazo

Link: Petróleo Hoje - 25/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 25/02/2021

Notícias Internacionais
Is US Shale No Longer
a Threat to OPEC+?

Oil Set for Fourth
Monthly Gain

Link: Rigzone - 24/02/2021

Link: Rigzone - 26/02/2021

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. Novo prazo até 05/03, 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 (JETC), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem
atendidas pelos agentes econômicos que comercializam esses produtos
em território nacional.
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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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