Petrobras informa sobre a nomeação de
Conselheiro de Administração
—
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho
de Administração, em reunião realizada ontem, aprovou a nomeação do Sr. Nivio Ziviani, indicado pelo
acionista controlador, para o cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Esta
nomeação deverá ser submetida à deliberação da próxima Assembleia Geral de Acionistas que
ocorrer.
Nivio Ziviani é Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Minas Gerais (1971), Mestre em
Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1976) e Ph.D. em Ciência da
Computação pela Universidade de Waterloo, Canadá (1982). É um especialista em tecnologia da
informação, sendo destacado acadêmico e empreendedor.
Professor Emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas
Gerais desde 2005 e membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2007, Nivio Ziviani recebeu, ao
longo de sua carreira, vários prêmios e honrarias, entre elas a Ordem Nacional do Mérito Científico,
nas classes Comendador (2007) e Grã-Cruz (2018).
O Professor Nivio Ziviani é autor do livro Projeto de Algoritmos e coautor de mais de 180 artigos
científicos nas áreas de algoritmos, recuperação de informação, inteligência artificial e áreas
relacionadas. Como empreendedor, fundou várias empresas a partir de conhecimento gerado dentro
da Universidade, como Kunumi (2016), Neemu (2010), Akwan (2000) e Miner (1998).
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção
21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais
previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

