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CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O grupo argentino Indalo es-
tá abrindo uma companhia
nos Estados Unidos para con-
seguir fechar a compra dos
ativos da Petrobrás Argenti-
na (Pesa). A nova empresa,
Centenary Internacional Cor-
poration (CIC), vai adminis-
trar os ativos do setor de ener-
gia da Indalo e obter o finan-
ciamento necessário para a
compra da Pesa pelo valor de
US$ 910 milhões.

A engenharia financeira foi
explicada pelo gerente geral e
sócio do Grupo Indalo, Fabián
de Sousa, em entrevista conce-
dida a jornais argentinos. Ele es-
clareceu que a negociação com
a Petrobrás “começou no dia 12
de dezembro e poderia demo-
rar entre 60 a 90 dias mais”. E
afirmou que o Indalo “compete
com outras empresas argenti-
nas”, como já disse a própria
presidente da Petrobrás, Graça
Foster.

Caso a Petrobrás aceite a pro-
posta, o Grupo Indalo usará re-
cursos próprios e financiamen-
tos institucionais locais e inter-
nacionais captados pela Cente-
nary. Essa nova empresa será

formada por 65% de participa-
ção do empresário Cristóbal Ló-
pez, 30% de Fabián de Sousa e
5% de outros acionistas. “Esta-
mos negociando com um grupo
de bancos internacionais para
estruturar uma dívida de US$
768 milhões”, detalhou Sousa,
completando que a empresa pla-
neja pedir emprestado no mer-
cado doméstico outros US$ 142
milhões. O financiamento seria
obtido por meio de emissão de
títulos da companhia em Wall
Street.

Fontes do mercado comenta-
ram com o Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Esta-
do, que, desde o início, a opera-
ção de aquisição dos ativos es-

barra no chamado “cepo cam-
biário”, ou seja, os controles
cambiais iniciados em outubro
de 2011, para evitar a fuga de di-
visas do sistema financeiro.
Com as normas endurecidas
em maio do ano passado, as em-
presas sofrem com restrições
para remessa de divisas, até
mesmo para pagar dívidas.

Controle. Um importante con-
sultor de empresas do setor de
energia, que pediu para não ser
identificado, comentou que a
engenharia financeira anuncia-
da por Sousa “é muita estra-
nha” e que o negócio continua
gerando “muito ruído”.

O analista colocou em dúvida
a capacidade do Grupo Indalo
de conseguir o financiamento.
“É muito estranho que uma em-
presa como esta vá conseguir
um empréstimo de US$ 900 mi-
lhões em um período de escas-
sez de divisas. Mesmo que cap-
te esses recursos, terá de pagar
o financiamento. E como vai en-
viar esses dólares?” O governo,
diz, proíbe operações em dóla-
res e, se autoriza a Indalo a en-
viar esses montantes, seria um
novo escândalo.

O governo de Cristina Kirch-
ner passa por um bombardeio

de denúncias de corrupção e de
lavagem de dinheiro com a aju-
da de empresários amigos. Cris-
tóbal López faz parte da lista do
círculo empresarial beneficia-
do pela administração pública,
denunciado por investigações
da imprensa local. Alguns dos

empresários apontados já estão
sendo investigados pela Justi-
ça, como Lázaro Báez, conside-
rado “testa de ferro” do ex-pre-
sidente Néstor Kirchner.

Para o colunista do jornal La
Nación, Carlos Pagni, a opera-
ção anunciada por Sousa tem

um forte viés político: até os
amigos do poder estão abando-
nando o barco. Segundo ele,
com a criação da nova empresa,
López trata de chegar ao fim do
mandato de Cristina Kirchner,
em 2015, com seus ativos sob
jurisdição americana.

Mônica Ciarelli / RIO

A Light quer um tratamento di-
ferenciado da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel)
durante a revisão tarifária deste
ano, por conta dos investimen-
tos feitos pela concessionária
para reduzir o furto de energia
na área de concessão. Para isso,
buscou apoio até do secretário

de Segurança do Estado, José
Mariano Beltrame, que fez uma
palestra para diretoria da Aneel
mostrando as particularidades
da área de concessão da Light,
que ainda abriga um grande nú-
mero de comunidades sob do-
mínio do tráfico e da milícia.

“A Aneel precisa entender a
realidade do Rio”, afirmou o
presidente da Light, Paulo Ro-

berto Pinto, em evento promo-
vido pela Associação Comer-
cial do Rio de janeiro (ACRJ).
Pinto calcula que a Light deixe
de arrecadar anualmente cerca
de R$ 1,5 bilhão apenas com fur-
to de energia. “Somos um pa-
ciente na UTI, não podemos ser
tratados como os outros”, com-
pletou.

Pinto revelou que, durante a

palestra feita por Beltrame, o se-
cretário ressaltou os avanços
obtidos pela implementação
das UPPs em algumas favelas.
Entretanto, ponderou, ainda há
muito trabalho a fazer para mu-
dar essa realidade. “Esse é um
trabalho que demora. Ainda vai
levar uns 20 anos”, previu.

No evento, o presidente da
Light revelou ainda que a com-

panhia planeja investir um adi-
cional de R$ 525 milhões ao lon-
go dos próximos três anos para
atender ao aumento de deman-
da por energia durante os gran-
des eventos que o Rio vai sediar
até 2016. A cifra vai engordar o
orçamento de R$ 700 milhões
já programados para este ano.

Do investimento adicional,
R$ 385 milhões serão desembol-

sados pela própria companhia e
serão repassados ao consumi-
dor. Como os investimentos co-
meçaram após abril, a quantia
não entrará na revisão tarifária
deste ano. Os R$ 140 milhões
restantes serão arcados pelo go-
verno federal e repassados para
a Light por meio de uma conta
aberta em nome da prefeitura.

Segundo Pinto, o dinheiro da
União será utilizado na constru-
ção de subestações para aten-
der regiões que só terão deman-
da daqui a 10 anos.

Roubo de energia faz Light pedir ‘tratamento diferenciado’

PETROBRAS

Desconfiança ronda venda da Petrobrás Argentina
Grupo do empresário Cristóbal López, ligado ao governo de Cristina Kirchner, abrirá empresa nos EUA para financiar compra de ativos da estatal brasileira

Crédito. Analistas questionam capacidade de grupo comprador de captar US$ 900 milhões

● Contas

SÃO PAULO

Vendem-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

FLAT
ACLIMAÇÃO
R$180.000 Flats a partir deste
valor para compra em toda SP,
dentro e fora do pool, locações de
1 a 12 meses com ou sem mobí-
lia,a partir de R$3000,00 incluso
cond e iptu Desde 1988. A nº1 em
FLATS. www.overflats.com.br

�(11)3094-1044
BERRINI
FLAT BLUE TREE MORUMBI .
1Dorm/gar/Pool. Consulte oferta!
�(11)3887-0721(olivver.com.br)

ITAIM
FLATS de 1Dorm c/40m² e 2Dts
c/70m² úteis p/ moradia. Melho-
res ofertas e condições -Conheça!
�(11)3887-0721(olivver.com.br)

JARDINS
R$358.000 Lorena, luxo, pool,
outro s.luxo R$ 690 mil, 55m², 2grs.
�99935-6666

JARDINS
FLAT LE PREMIER no POOL.
1Dorm/gar. Consulte oferta!
�(11)3887-0721(olivver.com.br)

MORUMBI
Flat Duplex 2dorms, closet, cozi-
nha, sala de estar � (11) 4538-
7676 e (11) 97390-5797

2 DORMITÓRIOS
BELA VISTA
2 dormitórios, R$300 mil, exce-
lente localização, reformado.
� (11)2537-0596/ 97233-
2020/ 98062-9673

JABAQUARA
R$360.000 Ocasião! Apto. 55m²,
2 dorm. 1 suíte, 1 vaga, ampla sa-
la, piscina, lazer. Excel localização,
á 100m Met rô Conce i ção .
�(11)2371-6780/99336-0000

MORUMBI
R$239.000 Novo! Sala p/2 ambs
c/terraço, 2 dorms, ampla cozi-
nha, 1 vaga livre. Piscina, sauna,
fitness e churrasq. Temos também
unidades prontas para morar. Visi-
te o decorado. Av Giovanni Gron-
chi nº 3757. Tel: 3050-3322.

VL MASCOTE
R$730.000 Único 77m²Á.Ú., 2ds
(2suítes),1vaga, lazer clube, ótima
localização, entrega 2014. Propr.
�(11)7860-3702/2292-3319

3 DORMITÓRIOS
CERQ CÉSAR
R$593.000 3 ds, 1 ste, 120m², sl
ampla, 10º and, 1 vg, (2 peqs),
precisa reforma, N. ac corretor
(21)2421-0177 (21)8131-0151

GRANJA JULIETA
Urg! 96m²,3dorm(1st),2vgs, lazer
615mil (entr+financ) Dir.c/Propr.
E-mail: ana.nsdn@gmail.com

JD MARAJOARA
R$350.000 3dorms., sala 2 ambs.,
74m², 1 vg., pisc., churr., acade-
mia, sala jogos, quadra. Dir. propr.
�(11)7887-9009/ 5562-7272

MORUMBI
3 suítes, 126m2 e 2 vagas.A me-
lhor planta da região. Ao lado do
Portal, lazer completo. Condições
super facilitadas. Para mais infor-
mações: �(11)3051-9950

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

ACLIMAÇÃO
C/ quintal, 200mts, R$550mil,
excelente oportunidade, motivo
mudança �(11)2537-0596/
97233-2020/ 98062-9673

CAMPO BELO
R$1.540.000 Nada igual! 4 gars,
4 suítes, terr. impecável, local no-
bre. Creci17905 �5051-9348

CAMPO BELO
R$2.150.000 Novo,zero, 235m²út,
24ºand,4gars, 3Stes, terração,laz.
total. Creci17905�5051-9348

MOEMA
R$2.190.000 255m²úteis, 4Gars,
4Stes, alto, terração, Impecável.
Creci17905�5051-9348

MOEMA
R$1.840.000 220m² úteis, 4Gars,
4Dts, 2Stes, terraço, vista total p/
pque. Creci17905�5051-9348

MOEMA
R$2.787.000 S/novo, 5 grs, alto
4 stes, amplo terraço. Só mudar, laz
total. Creci17905�5051-9348

MOEMA
R$1.340.000 Moleza, 210m²út.
3Gars, 4Dts, 3Stes, terração, lazer
compl. Creci17905�5051-9348

MOEMA PÁSSAROS
R$2.340.000 300m²úteis, 3Stes,
escrit, terraço, 3 gars., próx. pque,
belo edif. Cr17905�5051-9348

VL CLEMENTINO
R$1.400.000 Próx. Pq Ibirapuera,
1 por andar, 155m²úteis, 4dorms
(2suítes), 3vagas/ depósito,
(11)99626-3742/99505-5177
Com exclusividade

ZONA OESTE

2 DORMITÓRIOS
PINHEIROS
R$880.000 - Apto Moderno , 1p/
andar, total reformado, 145m²utéis,
sala ensolarada vista permanente,
coz. gourmet, lavabo, 2suítes, 1 c/
closet e hidro, despensa/ arm.
serv., depend.empregada, ampla
lavanderia arejada. 1 vaga coberta
Direto prop.�(11)99912-3174

3 DORMITÓRIOS
BUTANTÃ
R$290.000 Mobiliado, Raposo
Tavares a 800mts. metrô V. Sônia,
apto. c/ 63aú, 3ds(1ste)1vg.,la-
zer compl.(clube) qd. tênis e fute-
bol, acad., piscinas, sl. festas,seg.
24h. F:(11)5575.9977(11)
97234.1294 Creci 13461J

PERDIZES
3ds(1st) nunca habit. 3vgs 158m²
�(11)7750-4252/2511-0676

ZONA NORTE

3 DORMITÓRIOS
CASA VERDE
Brás Leme X Marambaia X Domin-
gos Fasolari 297. R$616mil, 88m²,
2 vgs, 3ds (1ste),var.gourmet,no-
vo,financ. e ac imov.parte pg. Pro-
pr. (11)3857-4900/99573-4602

PQ NV MUNDO
Apto novo, pronto p/morar, 10º
and, 3ds (1ste), 62,37m², 1vg co-
berta, lazer compl, seg.total. Cond.
R$272. R$70mil + saldo devedor
�(11)97199-5838/2983-2192

CENTRO

2 DORMITÓRIOS

STA CECÍLIA
á.t. 69,92m², Apto transfiro finan-
ciamento R$450.000 entrada
R$110mil parcls R$3.600. Al.
Barros � (13)8143-7475

Vendem-se

CASAS

ZONA SUL
ALTO BOA VISTA
Vende-se, 140m² + pisc,.10x50 �
(11) 5615-6744 /97405-0823

CAPÃO REDONDO
R$590.000 Próxi. final do metrô,
c. térrea, 2 dorms, 2salas, ambi-
entes amplos não geminada, terr.
14 x 19, rua tranquila, c/ propr.
�(11)96969-2310/3051-6237

JD AEROPORTO
R$530.000 Sobrado, 3 suites, 2
gars, reformada, copa/coz, Living,
lareira, churras, pto p/morar. �
98205-9407 José Carlos

JD AEROPORTO
R$530.000 Sobrado, 3 suites, 2
gars, reformada, copa/coz, Living,
lareira, churras, pto p/morar. �
98205-9407 José Carlos

ZONA OESTE
BUTANTÃ
R$450.000 Próx.a USP, junto ao
metrô, 4 dorms, (1ste) c/sacada,
sala ampla, escrit, coz, área de serv.
e dep. emp, 4vgs.(11)3749-9431
klsimoveis@bol.com.br

ZONA LESTE
ARICANDUVA
Sobrados Prontos para Morar,
3dorms.,130m², garag. p/3 autos
�(11)99632-4033/ 3873-7252

MOOCA
R$900.000 3stes 2sl coz. amer
3gars ótima, rua esplendida, tran-
quila. Vende ou aluga. Das 10 às
16h �(11)5571-5039

Vendem-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
BERRINI
Av. Berrini - conj. de 233,98 aú., 6
vagas, sist. segurança, catraca
eletr., financ. direto c/ proprietário.
Sinal e Saldo em até 100meses.
�(11)5575-9977 Creci 13461J

MOEMA
Conj. de 170m2, 4vgs., finamente
decorado, ideal p/ advogados.
Prédio novo, super moderno. Fi-
nanciamos em até 120 meses.
�(11)5575-9977 Creci 13461J

MOEMA
Conj. de 438m2, 12vgs., prédio
moderno, pronto p/instalar sua
empresa. Financ. em até 120me-
ses. F:(11)5575.9977 Cr.13461J

MORUMBI
Salas comerciais, ao lado: Shop.
Morumbi/Market Place/ Rochave-
rá. Vende-se salas comls, Empre-
endimento CORPORATE CAPITAL, 4
salas, á.total 287m² á.ú. Juntas ou
separadas, quitado. Tratar c/propr

�(11)99274-8380

PARAÍSO
R$750.000 Conj. 107aú., px. me-
trô, sist. segur. catraca eletr., fin. dir.
c/prop. Sinal e saldo em 100me-
ses. F:(11)5575-9977 Cr.13461J

VL OLÍMPIA
Vendo / Alugo prédio comercial,
térreo, 270m², 5 vgs. �(11)
3167-0288 parcelsul@gmail.com

ZONA OESTE

BARRA FUNDA
Conj coml.112,700m² 2vagas, px
metrô Barra Funda, R$900.000.
Avenida Auro Soares de Moura
Andrade, 252. �(11)2641-4109

ZONA NORTE
VL GUILHERME
Vendo/alugo. Prédio coml. :
1660m2á.útil, 1360m2á.terreno,
2471m2á.total. 4andares e 2sub-
solos; 4salas de 50m2; 4salas de
32m2; 4salas de 26m2; 12salas de
40m2; 8salas de 30m2; 62 Vagas
de Garagem �(11)2901-8111

ZONA LESTE
MOOCA
Templo ou Centro de reuniões. Com
735m²á.t, 973m²á.c, pé direito
alto, com entrada para deficiente,
capacidade para 850 pessoas
sentadas, mezanino, próximo a
estação do Metrô Pedro II. Com
estacionamento e portas de vidro.
�(11)3104-3505

�(11)99335-0522
MOOCA
Aluguel de armazém na região da
Mooca-3600m².Bem Localiza-
do!Oportunidade!!�(11)3168-
9766 Denise/Ana Paula

Alugam-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

FLAT
ACLIMAÇÃO
R$3.000 Flats a partir deste valor,
incluso cond. e iptu, para locação
em toda SP, 1 a 3 dts e Cob, con-
tratos a partir de 30 dias. Empre-
sa especializada desde 1988. Creci
9725J www.overflats.com.br

�(11)3094-1044
AV PAULISTA
R$1.500 Flats Rua Frei Caneca
1100 cj. 806. �(11)3287-4125

1 DORMITÓRIO

AV PAULISTA
Kit net, excente local ização
�(11)3031-8399 c/ Alexandra

JD PAULISTA
R$2.000 1 dorm. 13º andar, en-
solarado, 1 vaga. Tratar � (11)
5533-3545/ 99220-9919

JD PAULISTA
Mob., 1d, sl, coz., AE, gar. R.Maes-
tro E. Lobo, 1031 ap 53. Chav. port
�(11)5531-1912/ 99946-7119

MORUMBI
R$1.900 1 dorm, 1vaga,lazer
completo. � (11)98300-3550

2 DORMITÓRIOS

MORUMBI
R$1.200 Trav.Giovanni Gronchi,
90m²,2dts(1ste),rico arms,2ba-
nhs, 2vgs cobertas, pisc, á.serv.
(11)99400-4143/5112-4889 hc

3 DORMITÓRIOS

JARDINS
C/ 3dorms, 1suíte + 1wc. Ampla
sala, coz, dep. empreg c/ banh,
área serv. 2vgs. Al. Itu, 402. Tratar
� 3061-3950 Creci 06169

VL N. CONCEIÇÃO
Apto 3dorms (1ste) c/armários,
coz.planej, ampla sala, lavabo,
dep.emp. c/banh, á.serv, 3vgs.
R:Baltazar da Veiga, 473 apto 151.
�(11)3061-3950 Creci 06169.

ZONA OESTE

3 DORMITÓRIOS

HIGIENÓPOLIS
3 dorms (1ste), arms, sala jantar,
coz., wc, lavabo, dep. emp., área
serv., 1vaga. Rua: Albuquerque Lins,
977 apto A. Chaves c/ zelador.
Creci 06169 �(11)3061-3950

PERDIZES
3dorms(1ste),banh.social,wc.em-
pr.,ampla sala com janelões,quar-
tos c/arms.,totalmente reforma-
do,2vagas,cond.baixo,andar alto.
Dir.c/prop.**Oportunidade**.
�(11)4798-8484/99987-5555

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

ALTO DE PINHEIROS
1 por andar, 3stes, 3 vagas, vista
total para o verde. Direto c/ prop.
�(11)3062-3200/ 99984-2110

ZONA LESTE

1 DORMITÓRIO
MOOCA
Kit compl., WC+coz c/ fogão/ge-
lad. Linda. A partir R$650. Tam-
bém px Mt. Tatuape �(11)2084-
3625/ 99222-2154 ID 7*29120

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
BROOKLIN NOVO
Av Nações Unidas, conj 255m² ou
510m², 7º andar, 10 vagas, próx.
Estação Berrini. Propr. (11)3259-
4699/(11) 98317-9836

CID JARDIM
Alugo Edifício DACON Faria Lima x
Cidade Jardim , laje 250m² útil,
meio andar , salas, ar central, car-
pete e persianas, heliponto �
(11)3167-2368/99982-0054

JARDINS
R$2.800 Ótimo local, conjunto
comercial, 67m² úteis, 2wc, gar.
�(11)3081-0588/ 98187-8814

JD UMARIZAL
Ou vendo galpão indl., ou depósi-
to Cetesb ok, 4200m², 2 frentes,
50mts da estrada. do C. Limpo. �
(11)99903-2393/3743-9818

MOEMA
R$17.000 Conj. de 175m2, 4 vgs,
finamente decorado,ideal p/advo-
gados. Prédio novo super moder-
no. F:(11)5575.9977 Cr.13461J

MOEMA
Escritório, Av. Rouxinol, 7º andar,
esquina Ibirapuera, 32m², 2wc., ar
cond., c/ 1 vaga. R$1.700. Tratar
�(11)97382-4553/ 3352-9048

MORUMBI
2 Cjts Comls, $1.800 cada, novos
atrás Shop.J.Sul. 60m²e 1vg. ca-
da(11)99655-1300/ 5181-3328

PARAÍSO
R$16.900 Cj.307aú.,px.metrô, re-
form., lindo, sist. de segur. e catra-
ca eletr. (11)5575-9977 Cr13461J

VL MARIANA
78m²,1vg,2wc.�(11)5579-7722

VL OLÍMPIA
Cjs coml, 45m², 2 banhs,1vg. Ref.
Rua Helena. Seg Fiança.R$ 2.500
Tr dir. com proprietário � (11)
99622-9484/3168-3529

ZONA OESTE
ALTO DE PINHEIROS
R$15.000 R.Macunis,exc.sobr.
300m2aú,700m2 ter.,8sls,3bhs,
20vgs.(11)5575-9977 Cr13461J

LAPA
R$45.000 Loja e sobreloja c/
640m², excelente ponto! Rua Cle-
mente Alvares, 65 � 3884-6767

PARADA DE TAIPAS
Galpão!! 600m²ác, 1.200m² terr,
escr, vest, refeitório e demais de-
pend, aprox.1.000m do Rodoanel.
�3973-2022 hc/99299-0853

PINHEIROS

R$16.000 meio andar, 165m²,
Prédio inteligente, todo de Vidro, ao
lado do metrô Faria Lima, 4vgs gar,
3wc. Rua Cunha Gago nº700.
�(11)3032-2524/(11)7817-
6558/(11)99983-4404

PINHEIROS
R$17.900 Conjunto de 223m2
á r e a ú t i l , 5 va ga s , n o vo .
�(11)5575-9977 Creci 13461J

PINHEIROS
LOJA-R.Côn. Eug. Leite. Lojas 90/
150mtm², vão livre em prédio com.
c/guarita 24h., segurança, frente
p/rua com recuo p/3autos. Mais
detalhes, Patrimonial, F:3083-
0006 Creci 15158

VL LEOPOLDINA
Av. Imperatriz Leopoldina, Loja c/
sobreloja, 5 sls, 6wc, 340m²á.c,
todo reformado (11)99910-5030

ZONA NORTE
SANTANA
Salas comls. p/ área da saúde
novas, modernas, 20m², ar. cond
aluguel + despesas de R$2 a
R$3mil. Em func.e movimento.�
(11)2609-3000/(11)7751-1295

ZONA LESTE
BELENZINHO
Alugo Galpão 10.000m². Fácil
acesso à Marginal, Rua dos Praze-
res. Direto propr.(11)3032-8830

MOOCA
Armazéns a partir de 150m², to-
dos com wc’s escritório e copa. a
partir de R$1800. �(11)2084-
3625/ 99222-2154 ID 7*29120

CENTRO
CENTRO
R: 24 de Maio, sala 47m², reform.
Alugo R$ 800,00 + cond. �(11)
99939-2108/ (15)3218-2219

TERRENOS

ZONA LESTE
MOOCA
Vendo galpão, 450m² terr, 700m²
á.c 5615-6744 /97405-0823

ALPHA VILLE E
TAMBORÉ

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS

ALPHAVILLE
R$590.000 Apto c/2dorms.,1 li-
ving ampliado, 2vagas de gara-
gem, 97m², lazer completo.
�(11)7747-1016/4688-2932

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS

ALPHAVILLE
Alugo maravilhoso galpão, pré
moldado, 2.000m²AC e 2.400 ÁT,
pé direito 8 mts., docas, estacio-
namento. Ótima localização. Dir
prop. �(11)3062-3200

T A M B O R É
EMPRESARIAL
Alugo maravilhoso galpão, pré
moldado, 3.600m² á.c, 4.400m²
de terreno, pé direito 10 mts., do-
cas, estac. Ideal p/ multinacio-
nais. Dir prop. �(11)3062-3200

Classificados
Para anunciar  (11) 3855.2001

US$ 910 mi
seria o valor a ser pago pelo Gru-
po Indalo pelos ativos da Petro-
brás Argentina

US$ 768 mi
desse total viriam de financia-
mentos do exterior, enquanto os
outros US$ 142 milhões viriam
de empréstimos na Argentina
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2013, Economia & Negócios, p. B12.




