
Corrupção leva
a prejuízos de
6 6mil milhões
naPetrobras

Brasil Rede de corrupção terá
desviado 1 8 milmilhões de euros
dapetrolífera estatal brasileira

RAFAELA BURD RELVAS

Já se conhece parte do impacto que a lavagem e des
vio de dinheiro teve sobre as contas da Petrobras As
primeiras estimativas apontam para que a rede de
corrupção tenha desviado 1 8milmilhões de euros
valor ainda assim muito inferior àquele que é apre
sentado pelo Ministério Público brasileiro que cal
cula que tenham sido desviados 3 milmilhões de eu
ros Contas feitas a Petrobras registou umprejuízo su
perior a 6 6milmilhões de euros em 2014

Foi em julho de 2013 que teve início a Operação
LavaJato como ficou conhecido o caso quejá é con
siderado omaior escândalo de corrupção dahistória
da democracia brasileira Desde então as autorida
des brasileiras denunciaram o envolvimento de titu
lares de altos cargos políticos empresários e executi
vos dapetrolífera numa alegada rede de lavagem e
desvio de dinheiro Segundo as investigações doMi
nistério Público vários diretores da Petrobras terão
todos os meses desviado dinheiro para políticos e
empresas algumas apenas de fachada

O impacto da corrupção vai agora sendo conheci
do Além dos prejuízos aPetrobras tambémcontabi
lizouperdas de 13 7milmilhões de euros devido àrea
valiação dos ativos A estimativa das perdas explicou
o presidente daPetrobras Aldemir Bendine foi cal
culada combase nas informações daPolícia Federal
e doMinistério Público tendo sido descontados do
ativo dapetrolífera os montantes pagos a empresas
que faziam parte do esquema de corrupção

Areceita de vendas da petrolífera em 2014 foi de
104 38 milmilhões de euros e o EBITDAde 18 3 mil
milhões de euros Aprodução de petróleo cresceu
5 3 no ano passado abaixo dameta inicial de 7 5
O presidente da companhia realça agora que a Pe
trobrasvolta a garantir o relacionamento comos seus
acionistas e investidores
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