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Petrobras atinge 
1 bilhão de barris no 
Parque das Baleias

A Petrobras anunciou 
ontem que atingiu a mar-
ca de um bilhão de barris 
de petróleo produzidos 
na área batizada de Par-
que das Baleias. A marca 
resultou da produção dos 
campos de Jubarte, Baleia 
Anã, Cachalote, Caxaréu 
e Pirambú. Nesses locais 
estão quatro navios plata-
formas em operação, do 
tipo FPSO, interligados a 
44 poços produtores e 21 
injetores.

Segundo a companhia, 
no primeiro trimestre de 

2020, a produção média di-
ária do Parque das Baleias 
foi de 222 mil barris de 
óleo e seis milhões de me-
tros cúbicos de gás natural, 
sendo 71% provenientes de 
reservatórios no pré-sal. O 
Campo de Jubarte, o pri-
meiro a ser descoberto na 
área, em 2001, foi o quarto 
campo com maior volume 
de produção no país no 
primeiro trimestre de 2020.

O Parque das Baleias 
fica localizado na Bacia de 
Campos, em alto mar, ao 
sul do Espírito Santo. n

Quatro navios plataformas estão 
em operação no Parque das Baleias

Stéferson Faria/Agência Petrobras

Menos da metade dos 
brasileiros entregou 
a declaração do IRPF

Em quase três meses de 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2020, menos 
da metade dos contribuin-
tes acertou as contas com 
o Leão. Até às 11 horas de 
ontem, 14.786.867 de pes-
soas haviam enviado o do-
cumento à Receita Federal. 
O total enviado equivale 
a 46,2% dos 32 milhões 
de declarações esperadas 
para este ano.

O prazo de entrega co-
meçou em 2 de março e 
vai até as 23h59min59s de 

30 de junho. Inicialmen-
te, o prazo acabaria no 
fim de abril, mas a data 
foi prorrogada por dois 
meses por causa da pan-
demia do Coronavírus. A 
Receita Federal derrubou 
a exigência do número do 
recibo da declaração an-
terior e adiou o pagamen-
to da primeira cota ou 
cota única para junho. Em 
relação às restituições, o 
cronograma dos lotes de 
pagamento, que começa 
em maio e acaba em se-
tembro, está mantido. n

Prazo de entrega da declaração vai até 30 de junho

Marcelo Camargo/Agência Brasil


