
Exportação recorde de soja em 2014
O Brasil deverá superar os Estados Unidos na produção de soja e

ampliar a liderança nas exportações da oleaginosa na temporada

2013/14, mostraram dados do Departamento de Agricultura dos EUA

(USDA). Depois de exportações estimadas em 41 milhões de

toneladas em 2012/13, o Brasil deverá embarcar 42,5 milhões em

2013/14, segundo estimativa revisada da instituição. ABr

O novo banco de desenvolvimen-
to liderado pelos países do grupo
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul) ainda precisará
de pelo menos dois anos e meio pa-
ra entrar em funcionamento. De
acordo com o secretário de Assun-
tos Internacionais do Ministério
da Fazenda, embaixador Carlos
Márcio Cozendey, após a defini-
ção das regras de composição, go-
vernança e funcionamento do
banco, até março do próximo ano,
a criação da instituição terá de pas-
sar pela aprovação do Congresso
Nacional, cuja tramitação é esti-
mada em 12 meses. Depois dessa
etapa, outros 12 meses são previs-
tos para que entre em operação.

Segundo Cozendey, os BRICS
discutem a possibilidade de, após
sua implantação, abrir a outros
países emergentes participação
no capital do novo banco de desen-
volvimento. Mesmo que haja a ex-
pansão, os BRICS continuariam
sendo os sócios controladores.
Ainda de acordo com o embaixa-
dor, responsável pelas negocia-
ções econômicas e financeiras em
nível técnico junto ao grupo, o fun-
do de reserva (CRA, da expressão
em inglês Contingent Reserve Ar-
rangement) não exigirá grandes
esforços operacionais após a ratifi-
cação do legislativo brasileiro. As-
sim, espera-se que o fundo de re-
serva, criado como instrumento
de prevenção contra crises, esteja
formado em 2015.

No momento, as discussões en-
volvem a divisão de poder entre
os países participantes. O Brasil
defende que os U$ 50 bilhões rela-
tivos à subscrição de capital sejam
distribuídos em partes iguais de
forma que os votos dos países so-
bre as prioridades na distribuição
de empréstimos tenham pesos
idênticos.

O banco de desenvolvimento
dos BRICS deve atuar de forma
complementar a outras institui-
ções do gênero, como o Banco
Mundial e o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento. Pretende-
se que ele seja mais ágil na conces-
são de financiamentos de projetos
de interesse dos países quotistas,
sem a recomendação de modelos

de políticas públicas ou apoio téc-
nico, característicos das institui-
ções multilaterais.

“O mundo em desenvolvimen-
to tem enormes necessidades de
projetos de infraestrutura e desen-
volvimento sustentável, as fontes
de financiamento são reduzidas e

os mercados financeiros inter-
nacionais têm recursos circu-
lando. Precisamos de institui-
ções financeiras que juntem es-
sas duas pontas”, diz Cozen-
dey sobre papel do novo banco.

Tanto o banco quanto o CRA
foram objeto de negociações
paralelas dos BRICS durante a
reunião de cúpula do G-20, na
última semana, em São Peters-
burgo (Rússia). No caso do fun-
do de reserva, a China será o
maior doador, com US$ 41 bi-
lhões. A seguir, estarão Brasil,
Rússia e Índia, cada um com
US$ 18 bilhões de participa-
ção. O montante será completa-
do por US$ 5 bilhões da África
do Sul. Os direitos de saque e
voto serão proporcionais às co-
tas de cada país.

Apesar de sua fatia maior, a
China não terá poder de veto so-
bre as decisões. A divisão das
cotas foi feita de tal forma que
a aprovação de operações de-
penderá sempre da concordân-
cia de pelo menos dois BRICS.

PauloFridman/Bloomberg
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HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68 - NIRE: 33.3.0029084-2

COMPANHIAABERTA
FATO RELEVANTE

ESCLARECIMENTO SOBRE CONSULTAS CVM/BOVESPA
OFÍCIO BM&FBOVESPA GEA-1/N°504/2013

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013 – A HRT Participações em Petróleo S.A.
(a “Companhia” ou “HRT”) (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP), em atendimento
ao Ofício GEA-1/N°504/2013 (“Ofício”) de 10 de Setembro de 2013, o qual solicita que
a Companhia apresente esclarecimentos sobre o Fato Relevante divulgado em 9 de
Setembro, informamos que:
Descrição das ações que serão tomadas pela Diretoria, em decorrência do término
da atual campanha exploratória na Namíbia:
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
StefanAlbertWentlandBurstin, portador daC.I.RG.nº 2.066.893-4-SSP-SP e doCPF nº 006.920.698-87.
DECLARA sua intenção de exercer cargo de administração na TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e que preenche as condições estabelecidas no art. 2º do Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012.
ESCLARECE que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da
data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da
documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas
do processo respectivo.

BancoCentral doBrasil
Departamento deOrganização doSistemaFinanceiro (Deorf)

GerênciaTécnica emBeloHorizonte (GTBHO)
AvenidaÁlvaresCabral, nº 1605 - 2º andar - SantoAgostinho - Belo Horizonte-MG -CEP30170-001.

CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99 - NIRE 51.300.001.179 - Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2013

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 25 de julho de 2013, na sede social da Centrais
Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT, situada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na
Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP: 78.010-900 (“Companhia”), sob
intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica (“Aneel”), nos termos da Resolução Autorizativa
3.647, de 31/agosto/2012 (“Intervenção”). 2. Presença: (i) o Interventor da Companhia, Sr. Jaconias
de Aguiar; (ii) o Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com os Investidores, Sr. Eduardo
Augusto Gomes de Assumpção; (iii) o Diretor Vice-Presidente de Operações, Sr. Joubert Meneguelli;
e (iv) o Contador da Companhia, Sr. Milton Henriques de Carvalho Filho. 3. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos o Interventor, Sr. Jaconias de Aguiar, que convidou o Sr. Jean Luís Teixeira
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Análise e Autorização para publicação do Balancete e das
demais Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao Segundo Trimestre do
exercício social de 2013. 5. Deliberações: Iniciados os trabalhos o Diretor Financeiro, Administrativo
e de Relações com os Investidores, Sr. Eduardo Augusto Gomes de Assumpção, e o Contador da
Companhia, Sr. Milton Henriques de Carvalho Filho, apresentaram explanação acerca do balancete
e das demais demonstrações financeiras relativas ao Segundo Trimestre do exercício social de 2013.
5.1. No decorrer, o Interventor, Sr. Jaconias de Aguiar analisou e autorizou a disponibilização das
informações e documentos no sítio da Companhia (www.cemat.com.br/investidores), bem como nas
páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br). 6. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2013. Mesa: Jaconias de Aguiar -
Interventor - Presidente, Jean Luís Teixeira - Secretário. Representantes da Companhia: Eduardo
Augusto Gomes de Assumpção - Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com os Investidores,
Joubert Meneguelli - Diretor Vice-Presidente de Operações. Contador da Companhia: Milton Henriques
de Carvalho Filho - Contador CRC MT 008306-O-0. JUCEMAT - Certifico o registro em 12/agosto/2013
sob o nº 20130961671 - Narjara Bairros - Secretária Geral.

BRICS disputam poder
em novo banco de
desenvolvimento

AndrewHarrer/Bloomberg

Cozendey:Brasilpropõeaberturaaoutrospaísesemergentes

Países emergentes debatem a distribuição do capital da instituição que
está sendo criada. Projeto, no entanto, não sai do papel antes de 2015

AGRICULTURA

O Brasil defende que os
U$ 50 bilhões relativos
à subscrição de capital
sejam distribuídos em
partes iguais e que os
votos dos países sobre
a distribuição de
empréstimos tenham
pesos idênticos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2013, Brasil, p. 11.
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