Petrobras lança Programa de Desligamento
Voluntário (PDV) para o segmento corporativo
—
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – A Petrobras informa que
aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) exclusivo para os empregados
que trabalham no segmento corporativo da empresa. A iniciativa faz parte do esforço contínuo
para tornar a empresa mais sustentável, com uma gestão eficiente de pessoal.
Trata-se do terceiro PDV oferecido este ano aos seus empregados. Cada um deles é direcionado
a públicos específicos e com regras próprias. O primeiro destina-se aos aposentados pelo INSS
até junho de 2020 (PDV 2019). O segundo integra o Plano de Pessoal do Programa de Gestão
Ativa de Portfólio (PDV Específico) e é direcionado aos empregados das unidades em processo
de desinvestimento. Os três programas preveem as mesmas vantagens legais e indenizações.
A Petrobras reforça o seu compromisso com a transparência e o respeito a todos os seus
empregados. A companhia busca criar condições para que os profissionais façam a melhor
escolha, mantendo sempre o seu comprometimento com a ética, a transparência e com os mais
elevados níveis de segurança e eficiência das operações.
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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.

