Petrobras atualiza sobre ocorrência na Bacia de
Campos - FPSO Rio de Janeiro
—
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em
continuidade ao comunicado ao mercado divulgado nesta data, informa que a empresa
Modec comunicou à companhia que, em novo sobrevoo, foi observada a presença de óleo
no mar, com volume estimado em 6,6 metros cúbicos, além do vazamento identificado e já
recolhido de 1,2 metro cúbico.
Sete embarcações para recolhimento e dispersão já estão atuando no local, além de quatro
embarcações de apoio e um helicóptero, para sobrevoo. A Modec também informou que foi
constatado o aumento na extensão das trincas, desde o início da ocorrência, mas o navio
continua em posicionamento estável e em condições seguras, sob monitoramento
permanente da Modec e da Petrobras.
O FPSO Cidade do Rio de Janeiro, operado pela Modec, encontra-se fora de operação desde
o ano passado e em processo de saída da locação do campo de Espadarte, a 130
quilômetros da costa.
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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.

