Esclarecimento sobre Notícias:
Furto de Combustíveis
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras atende ao Ofício nº
430/2016-CVM/SEP/GEA-1 que solicita esclarecimentos, conforme abaixo:
Ofício nº 430/2016-CVM/SEP/GEA-1
“Senhor Diretor,
Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal O Estado de São Paulo, seção Metrópole,
sob o título: “Furtos na Petrobrás provocaram assassinatos”, em que constam as seguintes
afirmações:
‘A investigação sobre uma série de 13 assassinatos de políticos na Baixada Fluminense (região
metropolitana do Rio), ocorridos desde novembro de 2015, levou a Polícia Civil do Rio a
desvendar um esquema de furto de combustível da Petrobrás.
Segundo os investigadores, pelo menos três homicídios investigados têm ligação com disputas
pelo controle das “bicas”, como são chamadas as perfurações ilegais de dutos da estatal para
furtar óleo. A polícia suspeita que os políticos foram mortos por milicianos, descontentes com a
“concorrência” de outros criminosos. Em razão da repercussão dos crimes, o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, esteve em Duque de Caxias, onde fica a
Refinaria Duque de Caxias (Reduc), e pediu que a Polícia Federal apurasse os casos. ’
Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça quais as providências que estão
sendo tomadas pelo emissor acerca das perfurações ilegais identificadas e eventuais perdas,
assim como comentar outras informações consideradas importantes sobre o tema.”
Esclarecimento
A Petrobras e sua subsidiária Transpetro colaboraram com as investigações que identificaram
tentativas de furto de combustíveis na estrutura do oleoduto Orbel II – que liga Rio de Janeiro a

Belo Horizonte – na altura do Km 14 do Arco Metropolitano (RJ), resultando na operação policial
realizada na última quinta-feira (8/9), em Duque de Caxias (RJ).
O efetivo furto de combustível está sendo apurado, porém a Petrobras estima que não se trate
de um valor material que impacte seus resultados operacionais e financeiros. Ademais, a
Companhia informa que não houve vazamento e o duto opera normalmente.
A Petrobras ressalta que preza pela segurança de suas operações, das pessoas e do meio
ambiente. Entre suas medidas preventivas, disponibiliza o telefone 0800-025-2160 como canal
de comunicação para a comunidade fazer denúncias, tirar dúvidas ou enviar sugestões. A
Companhia mantém diálogo permanente com instituições e comunidades das áreas próximas às
suas instalações, orientando em relação à segurança necessária nestes locais.

