
 
 

 

 

Petrobras divulga Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa  

— 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho de 
Administração aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2019. 

 
A Carta Anual é uma exigência da Lei 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016 e está em linha com os requisitos de 
transparência requeridos pela legislação. 
 
Essa Carta é destinada ao público em geral e reúne, de forma sintética, as principais informações contidas no 
Formulário de Referência 2019 relativas a compromissos com a consecução de objetivos de políticas públicas, 
atividades desenvolvidas, estrutura de controle, programa de integridade, dados econômico-financeiros, fatores 
de risco, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da 
administração da companhia. 

 
Esta medida reafirma o compromisso da Petrobras com a contínua melhoria de sua governança, bem como seu 
alinhamento às melhores práticas do mercado. 

 
A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 pode ser acessada pela Internet, no site da companhia (https://www.investidorpetrobras.com.br/. 
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               Para mais informações: 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores 

e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br  

Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ 

Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540 

 

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. 

https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/9512/IPE/2020/17c21894-ce94-49e7-bb77-c624d9478984/20200828234941070546_9512_789225.pdf
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