Petrobras informa sobre negociações com o
governo do Uruguai
—
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o
Presidente da companhia, Roberto Castello Branco, e o Presidente do Uruguai, Tabaré
Vázquez, se reuniram hoje, com o objetivo de buscar uma solução definitiva sobre as disputas
decorrentes das concessões da Conecta S.A. e da Distribuidora de Gas de Montevideo S.A.,
chegando às bases de um acordo, pelo qual:
a) Serão tomadas as medidas administrativas necessárias para o encerramento das
concessões em vigor até 30 de setembro de 2019.
b) Ambas as partes adotarão as providências necessárias para pôr fim aos litígios pendentes,
sem pleitos adicionais de qualquer espécie.
c) O Estado Uruguaio assumirá as operações de ambas as concessões por meio de
instrumentos legais cabíveis, dando continuidade aos serviços.
Para instrumentalizar o acordo, será formado um grupo de trabalho com representantes das
partes envolvidas, em articulação com os Presidentes.
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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.

