Petrobras sobre escoamento e processamento de gás natural

—
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado
divulgado em 30/09/2020, informa que entrou em operação, hoje, o contrato do Sistema Integrado de
Processamento (SIP) celebrado com a Petrogal Brasil.
O contrato prevê o acesso da Petrogal às unidades de processamento de gás, de propriedade da Petrobras
localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, ligadas ao Sistema Integrado de Escoamento (SIE).
A implantação do SIP permite que as empresas produtoras de gás no Brasil possam comercializar seus
volumes diretamente a seus clientes. Esse movimento faz parte de um conjunto de ações que viabiliza a
diversificação dos agentes, resultando em aumento da concorrência, em cumprimento aos compromissos
assumidos pela Petrobras junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 2019.
A entrada em operação do contrato da Petrogal é mais um marco na abertura do mercado de gás natural do
Brasil e demonstra o comprometimento dos parceiros e demais agentes envolvidos em contribuir para o
desenvolvimento de um mercado competitivo e sustentável no país. No futuro, outras empresas produtoras
de gás natural poderão aderir ao SIP.
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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.

