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PETRÓLEO 1

Custo de extração do pré-sal fica 50%
menor em um ano, diz diretor da Petrobras
Estudo coordenado por Guilherme Estrella, responsável pela exploração e
produção da estatal, mostra que a viabilidade extração do óleo na camada
submarina, incluindo aportes em logística, transporte e afretamento,
é metade do calculado em 2009. Os dados foram reunidos por um grupo
montado pela empresa para pensar o pré-sal. “São as melhores cabeças
da Petrobras trabalhando intensamente numa nova abordagem”, diz.

PETRÓLEO 2

Petrobras envia ajuda à British Petroleum
para limpar vazamento no Golfo do México
A estatal auxilia a companhia inglesa a retirar o óleo vazado semana
pasada na costa americana. A Petrobras já mantém uma equipe no
Estados Unidos, onde aguarda a chegada de mais um grupo enviado
pela empresa brasileira. A Petrobras aguarda posicionamento oficial
do governo Barack Obama sobre a exploração de petróleo em alto
mar nos EUA, onde detém dois campos (Cascade e Chinook).

Daniel Beltra/Reuters
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Subsidiária vende ativos na Argentina
Transação chegou a US$ 110 mi e
inclui a venda de ativos, estoque
de petróleo e outros produtos

A Petrobras informou ontem
que sua subsidiária acertou os
termos e as condições de acordo
para a venda de ativos de refino
e distribuição na Argentina para
a Oil Combustibles.

De acordo com a nota di-
vulgada pela companhia, a
oferta foi de aproximadamente
US$ 36 milhões. Além disso,
na data de fechamento serão

vendidos também os estoques
de petróleo e outros produtos
por US$ 74 milhões, chegando
a um valor total da transação
de US$ 110 milhões.

O negócio realizado pela ar-
gentina Petrobras Energía com-
preende uma refinaria situada
em San Lorenzo, na província
de Santa Fé; uma unidade flu-
vial; e a rede de comercialização
de combustíveis vinculada a
essa refinaria, composta por
360 postos de vendas e clientes
atacadistas associados.

O prazo para a conclusão da
venda dos ativos pela subsidiá-
ria da Petrobras foi estimado em
90 dias e está sujeito à obtenção
das autorizações administrati-
vas requeridas pela legislação
vigente na Argentina.

A operação realizada pela
companhia e anunciada ontem
não considera a venda da uni-
dade reformadora que a Petro-
bras Energía possui em seu
Complexo Petroquímico de
Puerto General San Martín. ■
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A operação de venda
inclui uma refinaria
em São Lorenzo,
na província de
Santa Fé, além de
uma rede de venda
de combustíveis

Plantação de palmas no Pará:
Petrobras dá os primeiros passos na

Região Norte em parceria com a Galp

CALENDÁRIO

90 dias
É o prazo estimado para
a conclusão da venda dos ativos
na Argentina pela subsidiária
da Petrobras a Oil Combustibles.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 35.
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