
Para tentar solucionar o imbró-
glio diante da possível partici-
pação venezuelana na constru-
ção da Refinaria Abreu e Lima,
em Pernambuco, especialistas
da Petrobras e da estatal Petró-
leos de Venezuela (PDVSA) reú-
nem-se nos próximos dias 9 e
10 para retomar as negociações
sobre o repasse de recursos. A
Venezuela tem até agosto para
fazer os aportes para se tornar
sócia da Petrobras na refinaria.
O assessor especial da Presidên-
cia da República, Marco Auré-
lio Garcia, confirmou ontem
que a data está mantida.

No início de maio, a Petrobrás
enviou uma carta de alerta à es-
tatal petrolífera venezuelana co-
brando o dinheiro que deveria
aportar na construção da refina-
ria, na região metropolitana de
Recife. À época, a companhia in-
dicou que, se a PDVSA quisesse
continuar como sócia no em-
preendimento, os recursos deve-
riam ser liberados até agosto.

Desde novembro do ano pas-
sado a Petrobras espera do go-
verno venezuelano o dinheiro
prometido para a refinaria per-
nambucana, que já tem 35% das
obras concluídas. A refinaria de-
verá custar R$ 26 bilhões. No
projeto básico, as estimativas in-
dicavam custo final de US$ 4 bi-
lhões. Dos R$ 26 bilhões, a Petro-
bras investiu R$ 7 bilhões na uni-
dade e informou que encerra o
pagamento de R$ 10 bilhões, fi-
nanciados pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), até agosto.

Pelo acordo existente entre a
Petrobras e a PDVSA, a refinaria
vai processar 230 mil barris por
dia, sendo metade produzido
na Bacia de Campos e metade
vindo da Venezuela. A diferen-
ça entre esses dois tipos de pe-
tróleo obrigou a Petrobras a se-
parar o processamento do óleo,
o que encareceu a planta.

Ontem a presidente Dilma
Rousseff destacou em seu discur-

so a constante intensificação da
parceria entre as empresas petro-
líferas brasileira e venezuelana.
“A Petrobras e a PDVSA tem esta-
belecido acordos para aumentar
suas parcerias. Além disso, a Ve-
nezuela quer fortalecer sua in-
fraestrutura e agregar valor aos
imensos recursos de que dis-
põe”, disse Dilma. “As empre-
sas brasileiras continuarão empe-
nhadas em garantir a aplicação
de recursos na Venezuela. A di-
mensão e abrangência desses in-
vestimentos demonstram a con-
fiança do setor privado brasilei-
ro na economia venezuelana”.

Novo acordo
Ontem, a PDVSA firmou novo
acordo com uma empresa brasi-
leira. A petroquímica Braskem
e a estatal petrolífera assina-
ram uma carta compromisso
para a produção de um contra-
to que terá como objetivo estru-
turar sistemas de financiamen-
to de projetos das duas empre-

sas. A PDVSA também recebeu
das mãos do ministro de Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Fernando Pimen-
tel, um contrato de colabora-
ção financeira que será firma-
do com o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

O governo venezuelano infor-
mou no início do ano ter amplia-
do suas reservas petrolíferas pa-
ra 297 bilhões de barris, quantia
que, se comprovada, pode trans-
formar o país no detentor da
maior reserva de petróleo do
mundo. Os dados ainda necessi-
tam da certificação da Organiza-
ção de Países Exportadores de
Petróleo (Opep). Se a reserva
for certificada, a Venezuela assu-
me o primeiro lugar no ranking
de países com as maiores reser-
vas do óleo no mundo, deixan-
do para trás países como a Ará-
bia Saudita, que possui 266 bi-
lhões de barris, de acordo com a
Opep. ■ ABr e Maeli Prado

Petrobras e PDVSA tentam chegar a

PDVSA também
assinou ontem
carta de
compromisso
com a Braskem
e recebeu um
contrato de
colaboração
financeira a ser
firmado com
o BNDES

Estatal brasileira reforçou o mês de agosto como prazo máximo para a petrolífera venezuelana cumprir com seus

DESTAQUE RELAÇÕES BILATERAIS

Ag. Petrobras

ProjetodarefinariaAbreueLima
prevêcustodeR$26bilhões,
dosquaisaPetrobrasdeve
cumprircomR$10bilhõesatéagosto
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Embraer pode vender
20 aviões para a
Venezuela em breve
O Brasil deve vender 20 aviões
da Embraer para a Venezuela,
atendendo ao apelo do presidente
Hugo Chávez, feito ontem.
Segundo o assessor especial
de Assuntos Internacionais da
Presidência da República, Marco
Aurélio Garcia, o negócio deve ser
fechado em breve. Desde 2009,
as negociações estão em curso
e envolvem aeronaves ERJ 190
e 195 para uso comercial.
As negociações são feitas entre a
Embraer e a estatal venezuelana
Conviasa. Em discurso no Palácio
do Planalto, Chávez reclamou
das dificuldades de voos entre
a Venezuela e países vizinhos.
Em 2009, as articulações
entre a Venezuela e o Brasil
tiveram de esperar um sinal
verde dos Estados Unidos, uma
vez que os aviões comerciais
negociados têm componentes
americanos e o governo dos EUA
impõe uma série de restrições
comerciais à Venezuela.
A Embraer fabrica aviões
comerciais, militares, executivos
e agrícolas. A empresa está entre
as maiores fabricantes do mundo.
A empresa se classifica como
a terceira maior fabricante
mundial de aeronaves civis com
lucro líquido de R$ 174 milhões.
Com sede em São José dos
Campos (SP), tem filiais
nos EUA, na França, em Portugal,
em Cingapura e na China. ABr

Brasil contribuirá com plano paraerradicar a febreaftosa do território venezuelano

compromissos de investimentos previstos para a construção daAbreu e Lima,na regiãometropolitana doRecife (PE)

Dentre os acordos firmados
ontem entre Brasil e Venezuela,
na área agrícola destaca-se a
parceria para a formação de um
comitê técnico que vai elaborar,
em 30 dias, um plano de ação

para auxiliar no processo de
eliminação da febre aftosa na
Venezuela, que teve registros
de vários casos em 2010.
Com o acerto, os dois países vão
promover maior intercâmbio de

conhecimentos e de experiências.
“Temos muito interesse em
promover ações conjuntas de
combate à aftosa, principalmente
nas fronteiras, que são regiões
de grande preocupação para

o Brasil”, disse o secretário de
Defesa Agropecuária, Francisco
Jardim. As ações desenvolvidas
serão complementares e não
substituem outras atividades
mutuamente acordadas.
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