Petrobras esclarece sobre descoberta de gás
natural na Bacia de Sergipe
—
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em relação às notícias
veiculadas na mídia, sobre descoberta de gás natural na Bacia de Sergipe, esclarece que foram
confirmadas, nos últimos anos, seis descobertas em águas profundas na Bacia de Sergipe: Cumbe,
Barra, Farfan, Muriú, Moita Bonita e Poço Verde, conforme já divulgado ao mercado.
O Plano de Negócios e Gestão 2019-2023 contempla o orçamento para a instalação de um sistema de
produção, estando os estudos sobre esse projeto em sua fase inicial.
A companhia está realizando o Plano de Avaliação da Descoberta dessas áreas, para avaliação do
potencial produtivo de suas acumulações de petróleo e gás natural, estando ainda previsto para esse
ano, um teste de longa duração na área de Farfan, com o objetivo de obter informações que
subsidiarão os estudos para uma melhor caracterização da rocha-reservatório e dos fluidos desta
área.
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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.

