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ECONOMIA
EMPRESA A Petrobras iniciou ontem o processo de
venda do campo gás natural
de Manati, na Bacia de Camamu, na Bahia. Esta primeira etapa consiste na divulgação da oportunidade
(teaser), referente à venda
da totalidade de sua participação na unidade de produção marítima em águas rasas
no baixo-sul do estado.
A companhia detêm 35%
de participação. A Enauta
Participações responde pela
maior parte do campo com
45%. A Geopark Brasil E&P
de Petróleo e Gás Ltda e Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda, ambas possuem 10%. “A operação está
alinhada à otimização do
portfólio e à melhoria de
alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor para os seus
acionistas”, escreveu a estatal no comunicado.
Localizado a 10 km da
costa do município de Cairú,
o Campo de Manati iniciou
sua operação em 2009 e sua
produção média no ano passado foi de 105 barris por dia
(bpd) de condensado e 1.269
mil m3/dia de gás, através
da plataforma fixa PMNT-1,
que envolve uma estrutura
submarina composta por
seis poços produtores de gás.
O CORREIO buscou junto
a Petrobras, o número de
funcionários que seriam
transferidos com a venda,
mas não obteve resposta. As

VENDA DE VEÍCULOS
NOVOS TEM FORTE
QUEDA EM MARÇO
CRISE Com apenas 55,7 mil
veículos novos vendidos em
abril, o mercado brasileiro
registrou o pior resultado
mensal para o setor desde fevereiro de 1999. No mês passado, o primeiro completo de
medidas restritivas por causa
da pandemia do coronavírus,
os negócios caíram 76% em
relação a abril do ano passado
e 66% ante março, quando
começaram as limitações para indústria e comércio. Nos
primeiros quatro meses do
ano, as vendas caíram 27%
na comparação com o mesmo
período de 2019.

BALANÇA REGISTRA
SUPERÁVIT DE
US$ 6,7 BI EM ABRIL
COMÉRCIO A balança comercial brasileira registrou saldo
positivo de US$ 6,7 bilhões
em abril, o melhor resultado
para o mês desde 2017, apesar de reduções tanto nas exportações quanto nas importações. Os dados foram divulgados pela Secretaria de
Comércio Exterior. O saldo
de abril ficou acima do registrado no mesmo mês do ano
passado, quando o resultado
foi positivo em US$ 5,6 bilhões. O superávit acontece
quando as exportações superam as importações.

DIVULGAÇÃO/PETROBRAS

Petrobras
coloca à venda
campo de gás
de Manati
próximas etapas de desinvestimento da
companhia até efetivar a venda passam ainda pela fase não vinculante, quando são enviados aos interessados o memorando descritivo com informações sobre o ativo, a fase
vinculante em que a companhia já recebe
propostas efetivas, a concessão de exclusividade para a negociação e, em seguida, a
aprovação da transação pela alta administração para só assim, fechar a operação.

Localizado a
uma distância
de 10
quilômetros
da costa
do município
de Cairú, o
campo da
Manati
iniciou sua
operação
em 2009

Para o coordenador do grupo de trabalho de
Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do
Estado da Bahia (Fieb), Roberto Fiamenghi, a
decisão da Petrobras abre espaço para o investimento do setor privado, principalmente se
Manati se tornar um campo não mais de produção, mas de estoque de gás.
“Há quatro anos esta produção já vinha
caindo. É um campo que está perto da
exaustão, só deve ter mais uns dois anos de
exploração de gás. A grande dificuldade que
a gente vê hoje com relação ao gás é não ter
onde estocá-lo. O projeto da Enalta é transformar esse campo em um estoque de gás,
algo que ainda não existe no Brasil e a Bahia
seria pioneira nisso. Vai ser muito bom para o
estado em um futuro próximo”, analisa.
Ainda de acordo com Fiamenghi, a prática
de usar poços esgotados para armazenamento é comum em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. “A ideia é que esses navios possam parar em Manati e descarregar suas cargas de gás. Esse projeto de estocagem é muito interessante”, completa.
Por outro lado, o Sindicato dos Petroleiros no
estado (Sindipetro-BA), enxerga a venda da
participação da Petrobras em Manati, como
mais um sinal de retirada total das operações
da companhia no estado, após fechar a Fábrica
de Fertilizantes (Fafen-BA), vender a BR Distribuidora, paralisar o Edifício Sede e colocar à
venda a Refinaria Landulpho Alves (Rlam).
"Esta venda anunciada hoje (ontem) faz
parte da estratégia atual da empresa de sair
completamente das suas atividades no estado da Bahia. Desde o ano passado, a direção
da companhia já tinha anunciado suas intenções de desmobilizar a sua presença na
Bahia, nas mais diversas atividades, seja no
refino, na Fafen, no terminal marítimo, a
desmobilização do Torre Pituba e agora as
atividades de produção de exploração de Petróleo e Gás. A pretensão é essa”, afirma o
diretor de Comunicação do sindicato, Radiovaldo Costa.
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