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Incorporação imobiliária registrada sob o R.02 da matrícula 113.815 do 1º ofi cial de registro de imóveis de São Paulo em 25 de abril de 2013. Vendas: Abyara creci 20.363-J e Vendre creci 020267-J. Perspectivas ilustradas sujeitas à alteração. A vegetação apresentada em porte adulto 
será atingida em alguns anos após a entrega do empreendimento, de acordo com projeto de paisagismo contratado.

Financiamento: Incorporação: Incorporação e Construção:Intermediações:ACESSE 
O MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO 
VIA LEITOR 
DE QR CODE.

CONTINUAÇÃO DA RUA TUTÓIA, ESQUINA COM A RUA PELOTAS.
RUA DR. AMÂNCIO DE CARVALHO, 182 (11) 2533-0941 www.winworkibirapuera.com.br

A P R O V E I T E  E S S A  O P O R T U N I D A D E .  V I S I T E  O  S T A N D  D E  V E N D A S !

A 600m
DE DISTÂNCIA
DO PARQUE
DO IBIRAPUERA

FOTO AÉREA DA REGIÃO

SHOPPING 
PÁTIO PAULISTA

5 MINUTOS

BENEFICÊNCIA 
PORTUGUESA

5 MINUTOS

METRÔ 
VILA MARIANA     

4 MINUTOS

INSTITUTO 
DANTE PAZZANESE

1 MINUTO

METRÔ 
ANA ROSA

4 MINUTOS

SESC 
VILA MARIANA

1 MINUTO

AVENIDA 
23 DE MAIO

1 MINUTO
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L A N Ç A M E N T O  C O M E R C I A L  A D O L P H O  L I N D E N B E R G

Traga seus negócios ou invista

a 600m de um ícone da cidade,

o Parque do Ibirapuera. 

na melhor localização de São Paulo: 

Para quem sabe que tempo é dinheiro, é fundamental ter tudo ao seu alcance.

BOUTIQUE OFFICES E CONSULTÓRIOS 
a partir de 63m²

OPEN MALL
9 lojas de serviços

A R Q U I T E T U R A :

Venezuela se
queixa de custo
de refinaria

Petrobrás já deixou
seis países em 12 meses
Programa de desinvestimentos lançado em outubro do ano passado
reduziu a atuação internacional da companhia de 23 para 17 países

A estatal venezuelana Petro-
leos de Venezuela (PdVSA) ava-
lia que a sua participação na refi-
naria Abreu e Lima, em Pernam-
buco, está muito cara, mas ain-
da não tomou uma decisão final
sobre a permanência no projeto
da joint venture, disse o minis-
tro do Petróleo venezuelano,
Rafael Ramirez.

“Estamos revisando os cus-
tos da refinaria e é muito caro”,
avaliou. “Isso faz parte das dis-
cussões com a Petrobrás.”

A PDVSA não conseguiu cum-
prir uma série de prazos ao lon-
go dos últimos dois anos para
que ofereça as garantias de em-
préstimos e financiamentos pa-
ra sua participação nos 230 mil
barris por dia da refinaria. Por
sua vez, a Petrobrás já afirmou
que pretende continuar com a
refinaria com ou sem a partici-
pação da PDVSA.

Segundo Ramirez, o custo de
investimento para a PDVSA é
de aproximadamente US$ 20 bi-
lhões. O ministro comparou o
projeto a outro empreendimen-
to que está sendo construído na
Venezuela em conjunto com
um consórcio coreano, que pro-
duzirá 100 mil barris diariamen-
te. Os investimentos da estatal
venezuelana não chegaram a
US$ 2 bilhões.

Quando questionado sobre o
status do projeto brasileiro, Ra-
mirez disse que a PDVSA e a Pe-
trobrás permanecem em discus-
sões diretas. O ministro deci-
diu não fazer mais comentários
à mídia até que uma decisão se-
ja tomada.

Além disso, Ramirez disse
que a PDVSA está à procura de
compradores para algumas de
suas refinarias norte-america-
nas que atualmente não proces-
sam petróleo venezuelano.

Equipamentos. Mesmo sem
ter garantido o recebimento do
petróleo venezuelano, a Petro-
brás já comprou os equipamen-
tos para processá-lo na Refina-
ria Abreu e Lima. Se não receber
o óleo venezuelano, a Petrobrás
terá de importá-lo para suprir
metade da capacidade de produ-
ção da refinaria. / COM DOW JONES

Irany Tereza
Sabrina Valle / RIO

Nos últimos 12 meses, a Petro-
brás já saiu de seis países. So-
mente no segundo trimestre
deste ano, a companhia con-
cluiu a venda de cinco ativos
no exterior, dentro do progra-
ma de desinvestimentos lan-
çado em outubro do ano pas-
sado. O resultado é que a atua-
ção internacional da petrolei-
ra, que se estendia por 23 paí-
ses, foi reduzida para 17.

Em carta que acompanhou
ontem o relatório dos resulta-
dos operacionais e financeiros
da companhia, a presidente da
Petrobrás, Graça Foster, não
chegou a detalhar todos os pro-
jetos negociados, mas reafir-
mou o foco no pré-sal brasileiro
e na maior eficiência na gestão
de ativos internacionais. “En-
cerramos 15 empresas e outras
38 estão programadas para se-
rem encerradas até dezembro
de 2015”, informou.

A estratégia da Petrobrás é di-
minuir as operações externas e
concentrar esforços na explora-
ção e produção nas áreas do pré-
sal. Graça declarou que as ven-
das, além de reforçar o caixa da
empresa, produziram um efei-
to financeiro paralelo de redu-
ção da necessidade de investi-
mentos.

Os ativos vendidos pela com-
panhia, informou a executiva,
demandariam investimentos
de US$ 5,2 bilhões no período
2013-2017. Graça destacou, nas
transações firmadas no trimes-

tre, a venda de metade dos ati-
vos da Petrobrás Oil & Gas B.V.
na África, que injetou US$ 1,5
bilhão na estatal.

“As ações de desinvestimen-
to realizadas no segundo tri-
mestre de 2013 contribuíram
não apenas com geração de cai-
xa para nossos projetos prioritá-
rios de produção de petróleo no
Brasil, mas também nos trouxe-

ram o benefício em Capex (des-
pesas de capital).”

Pré-sal. O sucesso das perfura-
ções feitas até agora no pré-sal
foi destaque no relatório da
companhia. Das nove descober-
tas da Petrobrás no primeiro se-
mestre, cinco foram em áreas
do pré-sal, que obteve índice de
sucesso de 100%. O resultado

elevou a média nacional da taxa
de sucesso para 70% nos traba-
lhos exploratórios.

A empresa contabilizou no se-
gundo trimestre despesas de
R$ 1,2 bilhão com perfuração de
poços que se revelaram secos,
mas nenhum deles no pré-sal,
como fez questão de frisar Gra-
ça Foster. O resultado, afirmou,
reflete a política adotada desde
o ano passado, “que privilegia
as locações de menor risco e
destina mais recursos para as
atividades de desenvolvimento
da produção”.

O tom utilizado por Graça na
avaliação dos resultados da em-
presa foi bastante otimista. “Já
superamos inúmeros dos desa-
fios previstos para este ano de
2013 e estamos convictos de
que atingiremos nossas metas e
objetivos traçados no plano de
negócios 2013-2017”, declarou.

● Resultado da Petrobrás
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B3.
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