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Petrobras arrecada R$ 120 bilhões com 
novas ações na maior operação da história
Elaine Patricia Cruz - ABr 

OConselho de Admi-
nistração da Petro-
bras estabeleceu na
quinta-feira à noite

que o preço das ações ordiná-
rias da megaoferta pública
que a estatal fez para se capi-
talizar seria de R$ 29,65, en-
quanto as ações preferenciais
seriam de R$ 26,30. Com a
operação, a Petrobras arreca-
dou R$ 120,36 bilhões, a
maior oferta de ações já re-
gistrada no mundo. 

O presidente da Petro-
bras, José Sergio Gabrielli,
participou da reunião por
meio de uma teleconferência,
já que estava em Nova York,
nos Estados Unidos, onde a
oferta de ações da estatal co-
meçou na sexta-feira. Tam-
bém na sexta-feira, as ações
da Petrobras foram lançadas
na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), na abertura

do pregão, que contou com a
participação do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. A
oferta das ações da Petrobras
na Bovespa começa nesta se-

gunda-feira.
O processo de capitaliza-

ção da Petrobras para a ex-
ploração de petróleo e gás
natural nos blocos do pré-sal

começou no último dia 13,
com a reserva de ações para
os atuais acionistas da com-
panhia, incluindo os cotistas
do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS),
dos Fundos de Investimentos
e os próprios empregados da
estatal. O prazo para a re-
serva deste grupo terminou
na quinta-feira.

No aviso feito ao mer-
cado, no dia 3 de setembro, a
Petrobras informou a oferta
de 2,17 bilhões de novas
ações ordinárias (com direito
a voto) e de 1,58 bilhão de
novas ações preferenciais
(sem direito a voto).  

Com o começo da mega
oferta de ações, a Petrobras
segue as regras da Comissão
de Valores Mobiliários
(CVM), que não permite que
a empresa se pronuncie du-
rante o processo que será
concluído no próximo dia 30.

Valor - A Petrobras tor-

nou-se a segunda maior em-
presa do mundo em valor de
mercado com a capitalização
para estruturar a exploração
do petróleo na camada pré-
sal. Após o aporte de cerca de
US$ 70 bilhões em seu capi-
tal, o valor da estatal no mer-
cado de ações atingiu os US$
220 bilhões (R$ 337 bilhões).

Segundo o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, só a
companhia norte-americana
Exxon vale mais do que a Pe-
trobras. A Exxon tem valor
aproximado de US$ 290 bi-
lhões. Mantega disse na
sexta-feira, durante o lança-
mento da oferta pública de
ações da Petrobras, em São
Paulo, que o tamanho da em-
presa tornará viável o plano
de investimentos.

Com mais capital, ela
passa a ter maior capacidade
de endividamento. Assim,
poderá captar os US$ 224 bi-
lhões necessários para estru-

turar a exploração na camada
pré-sal, segundo o ministro
da Fazenda. "Com mais capi-
tal, a empresa pode contrair
mais empréstimos e traba-
lhar menos alavancada", ex-
plicou. "A capitalização
ainda deixa a empresa com
um caixa de US$ 25 bilhões
para investir."

O ministro disse ainda que
são esses investimentos que
vão afastar de vez o risco da
chamada "doença holandesa"
do país. O termo é usado para
definir o excesso de depen-
dência de certos países da ex-
portação de seus recursos na-
turais, como o petróleo.

"A Petrobras hoje é um
dos principais agentes de de-
senvolvimento do país. Boa
parte dos seus investimentos
é destinada a estimular a in-
dústria nacional", disse o mi-
nistro. "Está afastada do Bra-
sil a maldição do petróleo",
completou. 

Mantega diz que capitalização deixará Petrobras com caixa de US$ 25 bilhões para investir

União eleva para 48% participação na Petrobras
Vinicius Konchinski - ABr

A União aumentou para
48% a sua participação no
capital da Petrobras com o
processo de capitalização da
empresa. Antes do aporte de
capital,  a parcela da em-
presa que pertencia ao Es-
tado brasileiro era de 40%.

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, disse na
sexta-feira que essa partici-
pação leva em conta as
ações que pertencem ao Te-
souro e ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).
"A União não aumentou
mais para dar chance aos
minoritários", afirmou o
ministro.

Mantega disse também
que para aumentar sua par-
ticipação, o governo inves-
tiu cerca de US$ 43 bilhões
na empresa. Esse valor é
equivalente ao montante
pago pela Petrobras na ces-

são onerosa de barris de pe-
tróleo que serão retirados da
camada pré-sal.

O presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da
Silva, deu na sexta-feira iní-
cio à oferta pública de ações
da Petrobras. Acompanhado
do presidente da estatal,
José Sergio Gabrielli, Lula
acionou o sino e abriu o pre-
gão da Bolsa de Valores de
São Paulo (BMF&Bovespa)
pela manhã.

No evento, Lula falou
da importância do pro-
cesso de capitalização da
Petrobras para o país. Res-
saltou ainda os altos valo-
res envolvidos no aporte
de capital da empresas e
disse que eles são motivo
de orgulho para o país.

"Nunca antes na história
da humanidade fizemos um
processo de capitalização da
envergadura que a Petrobras
está fazendo", disse Lula.
"Não foi em Londres, não foi

em Nova York. Foi em São
Paulo que a gente consagrou
o maior processo de capita-
lização do capitalismo mun-
dial."

Os papéis da Petrobras
começaram a ser vendidos
na Bolsa de Valores de Nova
York. Na segunda-feira (27),
as ações passam a ser co-
mercializados também na
BMF&Bovespa.

A oferta pública com-
preende a venda de mais de
2,1 milhões de novas ações
ordinárias ao preço de
R$ 29,65 e outras 1,5 milhão
de ações preferenciais, por
R$ 26,30 cada. Ao todo, R$
115 bilhões serão incorpora-
dos ao capital da Petrobras.

Lula afirmou também
que a capitalização da Pe-
trobras na Bolsa de Valores
de São Paulo (BMF&Bo-
vespa) fortaleceu 190 mi-
lhões de brasileiros. Du-
rante a inauguração da pri-
meira planta industrial da

Braskem, que produz plás-
tico a partir de etanol, Lula
disse que o Brasil está
aberto a fazer parceira com
outros países para seques-
trar carbono e reduzir a

emissão de gases de efeito
estufa.

"O dia 24 setembro de
2010 vai ficar marcado na
história do nosso país",
disse Lula, ao se referir à ca-

pitalização da Petrobras, a
"maior capitalização da his-
tória da humanidade".

Ao lembrar seu tempo
de sindicalista, o presi-
dente disse que "pessoal da
bolsa" tinha medo dos sin-
dicalistas e fechavam as
portas quando havia mani-
festação. "Percebi que eles
tinham um certo medo de
mim", disse.

"A gente movimentava
US$ 200 bilhões por ano
quando cheguei à Presi-
dência. Agora, movimenta-
mos R$ 2 trilhões. A Petro-
bras está mais forte e o que
fizemos foi capitalizar o
povo brasileiro. O petróleo
do pré-sal não é mais da
Petrobras nem das empre-
sas, é do povo e a gente
vendeu para eles uma
quantia equivalente de
cinco bilhões de barris. O
que fizemos foi fortalecer
190 milhões de brasilei-
ros", discursou. 

A oferta compreende a venda de mais de 2,1 milhões de novas ações ordinárias por R$ 29,65

Associação Brasileira de Rugby (Denominação atual Confederação Brasileira de Rugby)
CNPJ 50.380.658/0001-44

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31/12/2009 e 2008 (R$)

Demonstrações Contábeis

Demonstrações de Resultado - Exerc. Fds. em 31/12/2009 e 2008 (R$)

2009 2008
Ativo circulante 10.212 4.847
Disponibilidades e aplicações financeiras 2.856 4.847
Outros créditos 7.356 –

Permanente: Imobilizado líquido 8.964 8.000
Total do ativo não circulante 8.964 8.000
Total do ativo 19.176 12.847

2009 2008
Passivo circulante 3.464 1.100
Contas a pagar 1.964 800
Obrigações tributárias 1.500 300

Patrimônio social: Superávit (déficit) acumulado 11.747 8.000
Superávit exercício 3.965 3.747

Total do passivo não circulante 15.712 11.747
Total do passivo + patrimônio líquido 19.176 12.847

Receita 2009 2008
Doações/Anuidades 352.042 233.944
Eventos e campeonatos 56.920 100.628
Receita operacional líquida 408.962 334.572

Lucro operacional bruto 408.962 334.572
Despesas (404.997) (330.825)
Operacionais (303.835) (287.989)
Administrativas e gerais (46.720) (21.905)
Despesas financeiras (1.207) (1.341)
Receitas financeiras 141 –
Outras receitas (despesas) operacionais (53.377) (19.589)

Lucro operacional 3.965 3.747
Lucro antes da provisão para o IR e contrib. social 3.965 3.747
Imposto de renda e contribuição social – –

Superávit (déficit) líquido do exercício 3.965 3.747

Dem. dos Fluxos de Caixa - Exerc. Fds. em 31/12/2009 e 2008 (R$)
Das atividades operacionais 2009 2008
Superávit (déficit) líquido do exercício 3.965 3.747

Superávit (déficit) ajustado 3.965 3.747
Decréscimo (acréscimo) em ativos (7.358) –
(Decréscimo) acréscimo em passivos 2.364 1.000

Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais (1.029) 4.747
Caixa líquido utilizado pelas ativ. de investimento (964) –
Caixa líquido utilizado pelas ativ. de financiamento – –
Aumento (redução) das disponibilidades (1.991) 4.747
Disponibilidades: No início do exercício 4.847 –
No fim do exercício 2.856 4.847

Aumento (redução) das disponibilidades (1.991) 4.847

Dem. das Mut. do Patr. Soc. - Exerc. Fds. em 31/12/2009 e 2008 (R$)

Notas Explicativas - Exercícios Findos em 31/12/2009 e 2008

Saldos em 31 de dezembro de 2007 8.000
Superavit (déficit) exercício 3.747

Saldos em 31 de dezembro de 2008 11.747
Mutações do período 3.747
Superavit (déficit) exercício 3.965

Saldos em 31 de dezembro de 2009 15.712
Mutações do período 3.965

1. Contexto operacional: A Confederação Brasileira de Rugby (nova deno-
minação social da Associação Brasileira de Rugby) é uma associação civil,

sem fins lucrativos, que tem por objetivo principal a prática do esporte, além
do desenvolvimento de atividades sociais, recreativas e culturais, em
ambiente de respeito pelos princípios de solidariedade humana, bem como
da prestação de serviços de assessoria, organização mediante a manuten-
ção de equipes esportivas em todas as categorias existentes, doravante
denominada Confederação. 2. Apresentação das demonstrações contá-
beis: As práticas contábeis adotadas para elaboração e apresentação das
demonstrações contábeis estão em consonância com a Lei das Sociedades
por Ações, normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários

quando aplicáveis e posteriores alterações introduzidas pela Lei
11.638/2007 e MP 449/08. 2.1 Principais práticas contábeis: a. Apuração
do Resultado: pelo regime de competência. b. Demais ativos e passivos cir-
culantes e não circulantes: São apresentados pelo valor líquido de realiza-
ção e são demonstrados pelos valores calculáveis, acrescidos quando 
aplicáveis dos correspondentes encargos e das variações monetárias 

incorridas até a data do balanço. c. Patrimônio social é composto dos supe-
rávits/ Déficits de exercícios anteriores e que foram reservados no patrimô-
nio. 2.2 Data de autorização para emissão das demonstrações financei-
ras: A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi
dada pela Diretoria em 30 de abril de 2010.

A Diretoria
Arley Gonçalves Guerra - CRC 1SP226615/O-0 - CPF 135.904.208-39

Associação Arautos do Evangelho do Brasil
CNPJ nº 03.988.329/0001-09

Edital de Convocação
Na forma do art. 10, § 1º, dos estatutos sociais, temos o prazer de convocar os Srs. Associados 
para a 11º Assembléia Geral Extraordinária da Associação Arautos do Evangelho do Brasil, 
a realizar-se no dia 14 de outubro de 2010, às 09:00 h, em primeira convocação, ou, se não
houver quorum, às 10:00 h, em segunda convocação, na Rua Dr. João Batista Soares de Faria,
184, bairro Santana, nesta Capital, para deliberar: 1. sobre a permuta de um imóvel da Associação; 
2. sobre outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 24 de setembro de 2010
Severiano Antonio de Oliveira - Presidente

Bovespa já é a segunda
maior do mundo em valor
de mercado com R$ 30 bi

Vinicius Konchinski - ABr

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) tornou-se a
segunda maior bolsa do
mundo em valor de mercado.
Com base nos preços das
ações atingidos no pregão de
quinta-feira, a bolsa passou a
valer R$ 30,4 bilhões, supe-
rando a Bolsa de Chicago,
nos Estados Unidos (EUA).

Segundo o presidente
da Bovespa, Edemir Pinto,
só a Bolsa de Hong Kong,
na China, vale mais que a
Bolsa de São Paulo. Ele
disse ainda que a bolsa
paulistana vale 25% a mais
que a soma das bolsas de
Nova York, Nasdaq e de
Londres.

No discurso que fez du-
rante o lançamento da
oferta pública de ações da
Petrobras, Pinto relacio-
nou a valorização da bolsa
ao crescimento do mer-
cado de capitais no país.

De 2003 a 2010, o valor
anual das transações na
bolsa passou de R$ 200 bi-
lhões para R$ 2 trilhões, o
sexto maior do mundo.

Ele disse, contudo, que
ainda há espaço para avan-
ços. Afirmou que, até
2014, o número de pessoas
físicas que investem em
ações deve passar de 600
mil para 5 milhões. Mais
200 empresas devem abrir
capital. "Vamos observar
outras aberturas de capi-
tais, principalmente no se-
tor de petróleo e gás". Ede-
mir Pinto disse que esse
processo pode ser acele-
rado ainda mais com novas
medidas do governo. "Essa
expansão pode ser acele-
rada com políticas públi-
cas. Por exemplo, se redu-
zirmos os custos regulató-
rios e de tributos para em-
presas que vierem ao mer-
cado de capitais para in-
centivar o investidor."

Só a Bolsa de Hong Kong, na China, vale mais

Brasil precisa estar preparado
para enfrentar crise no turismo

Agência Brasil

O Brasil precisa estar pre-
parado para crescer e enfren-
tar crises também na área do
turismo. Para o diretor do de-
partamento de Planejamento e
Avaliação do Turismo do Mi-
nistério do Turismo, José Au-
gusto Guedes Falcão, é pre-
ciso debater alguns temas -
como as fortes chuvas que
atingiram Angra dos Reis no
início deste ano - e preparar o
país para grandes eventos in-
ternacionais como a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016.

De acordo com o diretor,
que participou do Seminário
das Américas sobre Gestão de
Riscos e Crises no Setor do
Turismo, o debate é muito im-
portante para o crescimento
do turismo em todos os aspec-
tos, principalmente para a an-
tecipação de medidas que mi-
nimizem os impactos de uma
crise. Ainda segundo ele, a in-
teração com outros países irá
proporcionar uma saudável
troca de experiências. As solu-
ções adotadas em casos de
crise, entretanto, serão feitas
de acordo com a realidade de
cada país.

"O Brasil é um país privile-
giado por não ter problemas
maiores com terrorismo, gran-
des conflitos políticos ou fura-
cões e terremotos, somente
problemas relacionados a ex-
cesso ou falta de chuvas, o que
é um ponto que tem afetado
bastante o turismo", disse.

Falcão lembrou ainda
das intensas queimadas que
atingem as regiões Centro-
Oeste e Norte do país e atra-
palham o turismo. Segundo
ele, os focos de incêndio
precisam ser monitorados
para controle mais efetivo
de situações críticas.

Brasil é privilegiado por não ter problema com terrorismo

Marcello Casal Jr-ABr

Mantega: “com mais capital, a empresa pode contrair mais empréstimos”

Agência Petrobras

Lula: “nunca antes na história fizemos um processo dessa envergadura”

Cerca de
30 milhões 
de brasileiros
têm TV a cabo
Sabrina Craide - ABr

O número de domicí-
lios brasileiros que con-
tam com o serviço de TV
por assinatura passou de
8,6 milhões em julho para
8,84 milhões em agosto.
De acordo com a Agência
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), o setor
acumula um crescimento
de 18,4% desde o início
do ano.

Considerando o nú-
mero médio de pessoas por
domicílio divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE),
os serviços de TV por assi-
natura são distribuídos,
atualmente, para quase 30
milhões de brasileiros.

Em agosto, o serviço
de TV por assinatura via
satélite (DTH) cresceu
4,3% enquanto o número
de assinantes que rece-
bem os serviços via TV a
cabo cresceu 2,1%. Já as
operadoras de TV por as-
sinatura perderam 1,4%
da base de assinantes no
mesmo período. A partici-
pação dos serviços via sa-
télite atingiu 42,8% da
base de assinantes e os
serviços a cabo atendem a
53,5% dos consumidores.


