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PETROQUÍMICA

DA AGÊNCIA REUTERS

A Braskem avalia a cons-
trução de uma desidrogena-
dora de propano nos Estados
Unidos, informou o diretor fi-
nanceiro da petroquímica,
Alexandre Perazzo. O objetivo,
segundo o executivo, é apro-
veitar o baixo preço do gás no
mercado norte-americano.

"Nós não produzimos gás
de xisto nos EUA, mas estamos
estudando uma desidrogena-
dora de propano. A construção
é para a gente apropriar o be-
nefício do gás barato lá", disse
o executivo a jornalistas.

Segundo ele, a planta retira
hidrogênio do propano para
produzir propeno.

Perazzo afirmou ainda que
uma outra opção para a
Braskem no mercado norte-
americano poderia ser fazer
um contrato de offtake com
uma outra empresa, que seria
a responsável pela construção
da planta.

"Estamos em conversas
com diversos grupos norte-
americanos, mas, se fomos
partir para a construção de
um novo cracker, seria ou com

parceiros ou sozinhos. Se for-
mos offtaker, a outra empresa
constroi e a gente fica como
principal cliente desse novo
parque", disse Perazzo.

O executivo não revelou
prazos ou volumes de investi-
mentos que podem ser em-
pregados na nova unidade,
mas destacou que estimativas
preliminares apontam que a
planta levaria um prazo de
dois anos e meio a três anos
para ficar pronta.

Ele afirmou que a Braskem
é uma das maiores consumi-
doras de propeno dos EUA e a
maior produtora de polipro-
pileno no mercado norte-
americano. Atualmente, a
principal matéria-prima utili-
zada nas cinco plantas da
Braskem nos EUA é a nafta.

"Com a baixa do preço do
gás nos EUA, temos a oportu-
nidade de ter uma matriz de
matéria-prima com base gás,
que é bem mais barato lá. A
queda do gás foi abrupta nos
últimos tempos, o que tornou
esta matéria-prima barata e
abriu oportunidade para a
companhia construir a desi-
drogenadora", disse Perazzo.

Braskem pode construir
unidade nos EUA

DA AGÊNCIA REUTERS

A Apple se manteve co-
mo marca mais valio-
sa do mundo ao longo
do ano passado, quan-

do empresas do setor de tec-
nologia dominaram o rank-
ing, de acordo com o BrandZ,
estudo anual sobre as marcas
mais conhecidas realizado
pela companhia de pesquisas
de mercado Millward Brown.
A Petrobras é única brasileira
na lista das 100 maiores, ocu-
pando a 75ª posição, com va-
lor de US$ 10,5 bilhões. O va-
lor da marca Apple subiu 19%
no ano passado, para US$ 183
bilhões, ou 37% de seu valor
de mercado.

O Facebook, com valor de
mercado de US$ 82 bilhões
após a Oferta Pública Inicial
de ações (IPO, na sigla em in-
glês) na semana passada, teve
a mais alta ascensão entre os
100 primeiros colocados, com
salto de 74% no valor de mar-
ca, para US$ 33,2 bilhões, o
que deixou a rede social em
19º lugar.

Tecnologia

Sete das dez marcas mais
conhecidas são de empresas
associadas à tecnologia, em-
bora McDonald's e Coca-Co-
la tenham se mantido respec-
tivamente em quarto e sexto
lugares.

O diretor executivo da con-
sultoria responsável pela pes-
quisa, Nick Cooper, disse que
a força das marcas é um indi-
cador do papel  central  e
transformador que a tecnolo-
gia desempenha na vida con-
temporânea.

"A tecnologia é onipresen-
te, e há muito entusiasmo e
novidades. É nesse o ramo em
que tudo acontece, o que ten-

de não só a aumentar a de-
manda e melhorar o desempe-
nho financeiro como a am-
pliar o papel da marca", afir-
mou Cooper.

A Millward Brown, parte do
grupo publicitário mundial
WPP, considera o valor finan-
ceiro da companhia ou da par-
te dele que responde pela mar-
ca e combina esse cálculo à
capacidade da marca de gerar
fidelidade.

Marcas de tecnologia corpo-
rativa também ocuparam posi-
ções importantes na lista, com
a IBM trocando de posição com
o Google e subindo ao segundo
posto, enquanto a Microsoft
manteve o quinto lugar.

Brasil

"Uma de cada cinco mar-
cas do BrandZ deste ano veio
de países emergentes, mas o
valor total dessas marcas caiu
pela primeira vez, levemente,

para US$ 330,8 bilhões, por
causa do desaquecimento na
China e no Brasil", afirmou o
estudo.

Apesar disso,  o levanta-
mento cita que 70% dos bra-
sileiros acreditam que a si-
tuação financeira do País está
indo "bem" ou "razoavelmen-
te bem" ante uma média glo-
bal de 39%.

No ranking por setor, a Pe-
trobras ocupa a quinta posi-
ção no segmento de petróleo e
gás, que a ExxonMobil lidera
com US$ 18,1 bilhões.

O setor em que mais apare-
cem companhias brasileiras é
o de cervejas. A Skol aparece
em quinto lugar, valendo US$
4,7 bilhões, e a Brahma vem na
oitava posição, com US$ 2,3
bilhões. As duas marcas são da
AmBev. A Natura representa o
Brasil no segmento de cuida-
dos pessoais, ocupando a 11ª
posição e com valor de marca
de US$ 3,3 bilhões.

Apple é a marca mais
valiosa do mundo
Companhia manteve-se na liderança ao longo do ano passado,
quando empresas do setor de tecnologia dominaram a lista

RANKING

PRIVATE EQUITY

DA AGÊNCIA REUTERS

O grupo de private equity
CVC Capital vendeu uma par-
ticipação de US$ 1,6 bilhão na
Fórmula 1 para três investido-
res, entre eles a BlackRock, an-
tes da planejada Oferta Públi-
ca Inicial de ações (IPO, na si-
gla em inglês) de US$ 3 bilhões
da companhia em Cingapura,
disseram fontes.

A venda avalia a Fórmula 1
em pelo menos US$ 7 bilhões,
à medida em que consultores
financeiros da companhia já
começaram a procurar poten-
ciais investidores no processo

pré-IPO. As ações devem es-
trear na Bolsa em junho.

O acordo corta a fatia da
CVC na Fórmula 1 para cerca
de 40%, ante 63,4%, disse uma
das fontes.

Os dois outros investidores
são a gestora de ativos Waddell
& Reed e a gestora Norges Bank
Investment Management, uni-
dade do BC norueguês.

Representantes da BlackRo-
ck se negaram a comentar o
assunto, enquanto os da Wad-
dell & Reed e do norueguês
Norges Bank Investment Ma-
nagement não estavam ime-
diatamente disponíveis.

CVC Capital vende 
fatia de US$ 1,6 bilhão

CARTÕES

DA AGÊNCIA REUTERS

A produtora de jogos so-
ciais Zynga firmou acordo de
parceria com a American Ex-
press para lançar um cartão
de débito pré-pago que po-
derá ser usado para obter
prêmios virtuais, informa-
ram as duas empresas.

A parceria ajudará a am-
pliar o uso da Serve, platafor-
ma de pagamentos digitais
da American Express. A em-
presa de cartões de crédito
está concorrendo com o ser-
viço de pagamentos online
PayPal, subsidiária do eBay
que vem promovendo siste-
mas de pagamento de tran-
sações via celular.

A Zynga, cujas ações caí-
ram quando o número de
usuários de seus jogos mais
populares diminuiu, quer
reforçar suas parcerias com
grandes empresas e reter
usuários, que serão recom-
pensados com créditos adi-
cionais em seus jogos quan-
do utilizarem o cartão Ame-
rican Express para paga-
mentos.

"Trata-se do primeiro pro-
grama de recompensas para
um cartão de débito pré-pa-
go, e a Zynga e a American
Express têm a oportunidade
de oferecer valor aos jogado-
res da Zynga e de expandir e
conectar mais a base de
usuários da American Ex-
press", disse Jeff Karp, vice-
presidente de Marketing e
Receita da Zynga.

As duas empresas se recu-
saram a revelar detalhes fi-
nanceiros da parceria.

A partir desta semana, os
detentores de cartões que fi-
zerem compras em valor su-
perior a US$ 25 vão receber
Farm Cash, moeda usada
para compra de bens vir-
tuais no FarmVille, um dos
jogos da Zynga.

A empresa anunciou que
oferecerá recompensas se-
melhantes nos jogos Castle-
Ville e CityVille, nos próximos
meses.

Zynga 
lança débito
pré-pago

Aquisição

DA AGÊNCIA REUTERS

O Google completou a compra por US$ 12,5 bilhões da Mo-
torola Mobility e indicou uma nova administração para a fa-
bricante de celulares.

O Google informou ontem que o presidente-executivo da
Motorola, Sanjay Jha, deixou o cargo e foi sucedido por Dennis
Woodside, ex-presidente do Google para Américas e responsá-
vel por fiscalizar a integração da Motorola.

A conclusão da compra acontece poucos dias depois de o go-
verno chinês ter aprovado o negócio. Autoridades regulatórias
dos Estados Unidos e da Europa tinham aprovado a aquisição
em fevereiro.

Google conclui a
compra da Motorola 

AES TIETE (GETI)

DRI: Rinaldo Pecchio Junior 
RReellaattóórriioo  ddee  SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee
● O relatório de sustentabilidade de 2011 encontra-se à disposição no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/
Informações Relevantes. 

AGCONCESSOES (ANDG - MB)

DRI: Renato Torres de Faria
IInníícciioo  ddee  ppaaggaammeennttoo
● Enviou o seguinte Fato Relevante: "ANDRADE GUTIERREZ CONCES-
SÕES S.A., companhia aberta, comunica aos seus acionistas que, no pró-
ximo dia 23/5/2012, será efetuado o pagamento de dividendos relativos
ao exercício findo em 31/12/2011, conforme segue: (i) dividendos no valor
de R$15.837.617,04 (quinze milhões, oitocentos e trinta e sete mil, seis-
centos e dezessete reais e quatro centavos), à razão de R$0,1358247880
por ação ordinária e de R$0,1494072667 por ação preferencial, que terá
como base a posição acionária de 30 de abril de 2012, conforme aprovado
nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em
30/4/2012, e (ii) dividendos intermediários, no valor de R$ 7.162.382,96,
equivalente a R$ 0,0614252222 por  ação  ordinária  e   R$ 0,0675677445
por ação preferencial, que terá como base a posição acionária de 16 de
maio de 2012, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 16/5/2012. O pagamento dos dividendos,será efetua-
do através do Itaú Unibanco S.A., mediante crédito em conta corrente dos
acionistas em qualquer estabelecimento bancário, desde que devida-
mente informado, pelo acionista, ao Itaú Unibanco S.A. Os dividendos
correspondentes às ações depositadas em custódia da BM&F Bovespa
serão creditados a esta instituição que, através das corretoras credencia-
das, encarregar-se-á de repassá-los aos acionistas titulares. Os dividen-
dos dos acionistas cujo cadastro não esteja atualizado ficarão à disposi-
ção dos mesmos nas agências do Itaú Unibanco S.A., especializadas no
atendimento aos acionistas: São Paulo: Rua Boa Vista, 176 - Subsolo Rio
de Janeiro: Rua Sete de Setembro, 99 - Subsolo Belo Horizonte: Av. João
Pinheiro, 195 - Térreo Brasília: SCS Quadra 3 Edif. D´Angela, 30 - Bloco A
- Sobreloja. Para informações sobre outras praças ou esclarecimentos
adicionais, consulte o Investfone: (11) 5029-7780."

ALIANSCE (ALSC  - NM)

DRI: Henrique Christino Cordeiro Guerra
PPaarrttiicciippaaççããoo  AAcciioonnáárriiaa
● Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "Rio de Janeiro, 21 de maio
de 2012 - Aliansce Shopping Centers S.A., companhia aberta, com sede
na Rua Dias Ferreira nº 190, sala 301 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.082.980/0001-
03 ("Companhia"), vem, em cumprimento ao Artigo 12 da Instrução CVM
nº 358 de 03/01/2002, comunicar que recebeu, nesta data, do BNY ME-
LLON ARX INVESTIMENTOS LTDA. ("BNY Mellon ARX"), com sede em Av.
Borges de Medeiros nº 633/4º andar, Rio de Janeiro, a informação de que: 
(i) Em 15 de maio de 2012, fundos de investimento e carteiras de clientes
geridos pelo BNY Mellon ARX atingiram a participação total de 6.989.093
ações, equivalentes a aproximadamente 5,01% das ações ordinárias do
capital social da Companhia; (ii) O objetivo da participação societária
mencionada acima é estritamente de investimento e não visa modificar a
composição do controle acionário ou a estrutura administrativa da Com-
panhia; (iii) Não foi celebrado pelo BNY Mellon ARX qualquer contrato ou
acordo que regule o exercício de direito de voto ou compra e venda de va-
lores mobiliários emitidos pela Companhia. Abaixo reproduzimos a carta
recebida do BNY Mellon ARX. Para informações adicionais, favor conta-
tar a área de Relações com Investidores: RELAÇÕES COM INVESTIDORES 
Telefone: +55 (21) 2176-7272 ri@aliansce.com.br www.aliansce.com.br/ri 
Sobre a Aliansce S.A. A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3)
é uma das empresas líderes do setor de Shopping Center e a segunda
maior administradora de Shoppings do Brasil em número de shoppings
administrados, dentre as empresas de capital aberto do setor. As princi-
pais atividades da Aliansce são as participações em Shopping Centers e a
prestação dos seguintes serviços: (i) a administração de Shopping Cen-
ters; (ii) a comercialização de espaços de Shopping Centers; e (iii) o pla-
nejamento e desenvolvimento de Shopping Centers. A Companhia é uma
empresa full service com atuação em todas as fases de implementação
de Shopping Centers, desde o planejamento, desenvolvimento do projeto,
lançamento do Shopping Center, até o gerenciamento da estrutura e ges-
tão financeira, comercial, jurídica e operacional.""Rio de Janeiro, 21 de
maio de 2012. À ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. Rua Dias Ferreira,
n° 190 - 3º andar/301 - parte Rio de Janeiro - RJ CEP 22431-050 Brasil
A/C: Henrique Christino Cordeiro Guerra, Diretor de Relação com Investi-
dores Prezados Senhores, O BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA.,
instituição com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-

neiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633/4º andar, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 04.408.128/0001-40, vem, nos termos da Instrução CVM n.º
358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a di-
vulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte "Comunicado ao Merca-
do": "COMUNICADO AO MERCADO Fundos de Investimento e carteiras de
clientes geridos pelo BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA., dora-
vante denominados simplesmente ("Fundos"), nos termos da Instrução
CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar
que, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São
Paulo - BOVESPA ao longo das últimas semanas, ADQUIRIRAM, em con-
junto, ações ordinárias de emissão da ALIANSCE SHOPPING CENTERS
S.A. ("Companhia"), sendo que, na data de 15.05.2012, os Fundos passa-
ram a deter 6.989.093 (seis milhões novecentas e oitenta e nove mil e no-
venta e três) ações ordinárias. A referida participação dos Fundos repre-
senta, aproximadamente, 5,01% (cinco vírgula zero um por cento) das
ações ordinárias de emissão da Companhia. Ressalta-se que a aquisição
das ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qual-
quer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura admi-
nistrativa da Companhia, bem como comunica (i) não deter bônus de
subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não
ter firmado acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2012. Sendo o que nos cumpria para o mo-
mento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
se façam necessários. BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA. Gesto-
ra."

AMPLA INVEST (AMPI) 

DRI: David Augusto de Abreu 
DDeelliibbeerraaççõõeess  ddee  RRCCAA
● Em RCA de 22/05/2012, foi aprovada a contratração de financiamento
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
destinado ao programa de investimentos no sistema de distribuição de
energia elétrica da Companhia no período de 2012-2013, de forma indire-
ta, através de sindicato de bancos coordenado pelo Banco Itaú BBA S.A.,
contando, ainda, com a participação dos bancos Santander (Brasil) S.A. e
J. Safra S.A., no valor máximo de R$530.000.000,00, tendo como garantia
a cessão fiduciária de recebíveis da Companhia. 
NNoottaa:: A integra da ata encontra-se a disposição no site da BM&FBOVES-
PA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informações Re-
levantes.

BANESE (BGIP)

DRI: Vera Lúcia de Oliveira
BBaallaanncceettee  ppaattrriimmoonniiaall  ddee  3300//0044//22001122
● O balancete patrimonial levantado em 30/04/2012 encontra-se à dis-
posição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Em-
presas Listadas/Informações Relevantes. 

BHG (BGHR - NM)

DRI: Ricardo Levy
AAlltteerraaççããoo  ddee  ddaattaa  ddoo  CCaalleennddáárriioo  ddee  EEvveennttooss  
● Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "Rio de Janeiro, 21 de Maio
de 2012 - A BHG S.A. - Brazil Hospitality Group ("BHG" ou "Companhia")
(BM&FBovespa: BHGR3 e OTC: BZHGY), em atendimento ao disposto no
item 6.6.1 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBO-
VESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no intuito de ga-
rantir a qualidade das informações a serem prestadas aos senhores acio-
nistas e ao mercado em geral, informa que foi alterada no Calendário
Anual de Eventos da Companhia a seguinte data:  Realização de Reunião
Pública com Analistas, aberta a outros interessados de 21/05/2012 para
03/12/2012. Relações com Investidores Ricardo Levy Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores Tel.: +55 21 3545-5417 ri@bhg.net ht-
tp://www.bhg.net/ri/"

BR PHARMA (BPHA - NM)

DRI: Renato de Vicq Telles da Silva Lobo
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  eemm  IInnggllêêss  ddee  3311//0033//22001122
● As Demonstrações Financeiras em inglês referentes ao período findo
em 31/03/2012 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/ Informações Rele-
vantes.

BR INSURANCE (BRIN - NM)

DRI: Luis Eduardo Fischman
AAuummeennttoo  ddoo  ccaappiittaall  ssoocciiaall
● A RCA de 16/05/2012 aprovou o aumento do capital social, no montan-
te de R$46.262,42, mediante a emissão de 186.608 ações ON, em decor-
rência do exercício do Bônus de Subscrição A , emitidos em decorrência
da incorporação das sociedades Classic Master BI Participações Ltda e
D2X Participações Ltda. A empresa enviou o seguinte Comunicado ao
Mercado: "BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.,
companhia aberta, com sede na Alameda Santos, nº 1.787, 5º andar, Cer-
queira Cesar, São Paulo,CEP: 01419-002 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
11.721.921/0001-60 ("Companhia"), afirma que dentre as resoluções
aprovadas na Reunião do Conselho de Administração do dia 16/05/2012,
o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital da Compa-
nhia, em 186.608 ações ordinárias, em virtude da forma de aquisição e
caraterísticas da incorporação das sociedades Classic Master BI Partici-
pações Ltda e D2X Participações Ltda. A Companhia afirma ainda que
tais ações gozam, de forma integral, de todos os direitos inerentes as de-
mais ações ordinárias da Companhia, incluindo, mas não se limitando
aos dividendos."

BRASILAGRO (AGRO-NM) 

DRI: Julio Cesar de Toledo Piza Neto 
FFaattoo  rreelleevvaannttee
● A Empresa enviou o seguinte fato relevante: A Vanguarda Agro S.A. (VA-
GR3) ("V-Agro") e a BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades
Agrícolas (AGRO3) ("BrasilAgro"), em cumprimento ao disposto no artigo
157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de ja-
neiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mer-
cado em geral o que: As administrações das duas Companhias, visando
aproveitar melhor suas estruturas e sinergias, optaram por encerrar a
Joint Venture celebrada em 18 de janeiro de 2007 pela BrasilAgro e a Mae-
da S.A. Agroindustrial ("Maeda"), subsidiaria integral da V-Agro, que visava
compartilhar experiências e resultados do investimento em uma fazenda
localizada na Rodovia BR-020 - Km 304, no município de Jaborandi, Estado
da Bahia, com 31.606 hectares ("Fazenda Jatobá"). A referida Joint Venture
consistia nas seguintes sociedades: (a) Jaborandi  Propriedades Agrícolas
S.A., sociedade detentora da Fazenda Jatobá, cujo capital social era até a
presente data distribuído entre as sócias na proporção de 90% para a Bra-
siAgro e 10% para a Maeda; e (b) Jaborandi Agrícola Ltda., sociedade que
tem como objetivo desenvolver e cultivar a Fazenda Jatobá, cujo capital so-
cial era até a presente data distribuído entre as sócias na proporção de
65,61% para a BrasilAgro e 34,39% para a Maeda. Como parte desta opera-
ção, a BrasilAgro adquiriu, nesta data, a totalidade das participações deti-
das pela Maeda nas sociedades Jaborandi Propriedades Agrícolas S.A. e
Jaborandi Agrícola Ltda. Pelo preço total de R$ 19.960.524,59 (dezenove
milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cin-
qüenta e nove centavos). São Paulo, 21 de maio de 2012

BRASKEM (BRKM-N1)

DRI: Marcela Aparecida Drehmer Andrade  
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  eemm  IInnggllêêss  ddee  3311//0033//22001122  --  RReeaapprreesseennttaaççããoo
● A reapresentação das Demonstrações Financeiras em Inglês referentes
ao período findo em 31/03/2012 encontra-se à disposição no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/In-
formações Relevantes.

CATERPILLAR (CATP - MB)

DR: Ricardo Lima Soares
DDiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  DDiivviiddeennddooss  --  VVaalloorr  FFiinnaall
● Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "O ITAÚ UNIBANCO S.A.,
NA QUALIDADE DE DEPOSITARIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NI-
VEL I NAO PATROCINADO DA EMPRESA CATERPILLAR, VEM POR MEIO
DO PRESENTE DOCUMENTO COMUNICAR: PAGAMENTO DE DIVIDEN-
DOS TRIMESTRAIS - VALOR FINAL A COMPANHIA EM REFERENCIA
ANUNCIOU O PAGAMENTO DO EVENTO EM DINHEIRO EM 11 DE ABRIL
DE 2012 CONFORME SEGUE:
DADOS DO PROGRAMA
EMPRESA: CATERPILLAR
CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US1491231015
CODIGO ISIN DO PROGRAMA BDR: BRCATPBDR003
CODIGO NEGOCIACAO: CATP11B
INICIO DO PROGRAMA: 25 DE JULHO DE 2011
PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 1
EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RESPONSAVEL: Ricardo Soares
E-MAIL: dr.itau@itau-unibanco.com
DADOS DO EVENTO
TIPO DO EVENTO: DIVIDENDOS
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (bruto): USD 0.46
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR 
(liquido de imposto e IOF): USD 0,320776400 
FEE: 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO = US$ 0,016038820 
VALOR DO EVENTO EM R$ POR BDR (bruto): R$ 0,93610000000 
VALOR DO EVENTO EM R$ POR BDR 
(liquido de imposto e IOF): R$         0,65277997400 
VALOR DO EVENTO EM R$ POR BDR 
(liquido de imposto, IOF e fee): R$ 0,62014097530 
DATA DA CONVERSAO (US$/R$): 21 DE MAIO DE 2012
TAXA DE CONVERSAO PARA VALOR ESTIMADO: 2,035
REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL
DATA DA APROVACAO DO EVENTO: 11 DE ABRIL DE 2012
DATA EX: 19 DE ABRIL DE 2012
RECORD DATE USD: 23 DE ABRIL DE 2012
RECORD DATE BRASIL: 18 DE ABRIL DE 2012
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
NUMERO DE PARCELAS: 1
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 
NO EXTERIOR: 19 DE MAIO DE 2012
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 
NO BRASIL A PARTIR DE : 28 DE MAIO DE 2012
INFORMACOES REFERENTES A COMPANHIA EMISSORA DO ATIVO OB-
JETO DESTE PROGRAMA DE BDR PODERA SER ACESSADA POR MEIO DO
SITIO ELETRONICO http://www.caterpillar.com/O ANUNCIO OFICIAL
DESTE COMUNICADO PODERA SER ACESSADO POR MEIO DO SITIO
ELETRONICO: http://www.caterpillar.com/cda/components/fullArticle-
NoNav?x=7&id=3460184 

CC DES IMOB (CCIM - NM)

DRI: Maurício Tavares Rocha
SSuubbssttiittuuiiççããoo  tteemmppoorráárriiaa  ddoo  DDRRII
● Na RCA de 15/05/2012 foi aprovada por unanimidade de votos a indica-
ção do Sr. Maurício Tavares Rocha para substituir o Diretor de Relações
com Investidores, Sr. Ian Masini Monteiro de Andrade, no período de sua
ausência temporária por motivo de férias, em todas as atribuições pró-
prias de seu cargo, conforme Estatuto Social da Companhia.

CHEVRON (CHVX)

DR: Ricardo Lima Soares
MMaatteerriiaall  aa  DDiissppoossiiççããoo
● Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "O Itaú Unibanco S.A., na
qualidade de Depositário e Emissor do programa de BDR Nível I Não Pa-
trocinado da empresa CHEVRON, vem por meio do presente documento
comunicar que esta a disposição no link abaixo, informações sobre a as-
sembleia da companhia - Formulário DEFA14A.http://investor.che-
vron.com/phoenix.zhtml?c=130102&p=irol-sec"

COPASA (CSMG-NM) 

DRI: Paula Vasques Bittencourt
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  eemm  IInnggllêêss  ddee  3311//0033//22001122
● As Demonstrações Financeiras em inglês referentes ao período findo
em 31/03/2012 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Rele-
vantes.
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Text Box
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 maio 2012, Seudinheiro, p. B4.




