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SIDERURGIA

Magazine Luiza quer
R$ 1 bi com lojas virtuais

Aprovada expansão
de mina da Rio Tinto
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do, disse Trajano, citando ainda
a entrada da empresa no segmento de venda direta via redes
sociais.
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varejista Magazine Luiza planeja intensificar a
aposta nas lojas virtuais
– pequenas lojas físicas
com catálogos eletrônicos –,
segmento ainda pouco explorado pelas empresas brasileiras e
com o qual a companhia espera
atingir faturamento de R$ 1 bilhão em 2014. "O conceito de lojas físicas está mudando", afirmou o diretor de Vendas e Marketing da empresa, Frederico
Trajano, em encontro com analistas e investidores, citando
"problemas estruturais" em lojas no formato megastore. "Estamos conseguindo crescer com
metragem bem inferior à dos
nossos principais concorrentes", acrescentou.
A varejista tem hoje 106 lojas
virtuais com 150 metros quadrados e um terminal para cada
vendedor, contendo catálogo
eletrônico de produtos disponíveis nos centros de distribuição,

o que permite a venda de itens
que estejam em estoque na loja.
Além de contribuir para otimizar os estoques, o segmento,
que responde por 5% do faturamento da empresa, demanda
apenas 15% do investimento
que costuma ser feito em uma
loja tradicional. Nos nove meses de 2012 até setembro, a varejista teve receita bruta de R$
6,4 bilhões.
Segundo Trajano, o objetivo
de ter faturamento de R$ 1 bilhão com as unidades virtuais
deve ser atingido "em dois
anos". A empresa não divulga o
atual nível de vendas das lojas
virtuais isoladamente.
Já o comércio eletrônico, que
responde por 13% do faturamento da rede, também deve
seguir no foco da varejista. A
companhia prevê reduzir o prazo de entrega em 56% e o valor
do frete em 60% no comércio
online com um novo projeto de
logística chamado "entrega multicanal, que já está sendo adota-
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Rede tem 106 lojas virtuais com 150 metros quadrados e um terminal para cada
vendedor, contendo catálogo eletrônico de produtos disponíveis nos centros de distribuição

Vendas maiores em 2013
Após sofrer uma desaceleração nos ganhos deste ano, resultado do processo de integração
de redes adquiridas e do cenário
macroeconômico do País, a Magazine Luiza garantiu que o próximo ano será marcado por retomada dos números.
Nesse sentido, o diretor superintendente da empresa, Marcelo Silva, estimou crescimento de
pouco mais de 10% nas vendas
mesmas lojas em 2013. "Vamos
perseguir dois dígitos de vendas
mesmas lojas em 2013, pode ser
dois dígitos baixos, mas não podemos ter vendas abaixo disso",
disse. Esse crescimento, segundo ele, deve ser apoiado nas redes integradas recentemente –
Lojas do Baú e Maia.
No terceiro trimestre, a vare-

jista viu as vendas pelo conceito
que considera lojas em operação há pelo menos 12 meses subirem 9,6%.
Segundo ele, a Magazine Luiza não considera integrar outras
redes no curto prazo. A integração da rede Lojas do Baú foi apontada pela presidente da varejista,
Luiza Helena Trajano, como um
dos principais fatores que prejudicaram os resultados da companhia ao longo deste ano.
A empresa adquiriu a rede do
Grupo Silvio Santos em meados
de 2011, mas a integração das
lojas ocorreu ao longo deste ano,
ao mesmo tempo em que a varejista integrava também a Lojas
Maia, de origem nordestina.
No terceiro trimestre, a varejista viu seu lucro líquido desabar 79,9% ante igual período de
2011, para R$ 2,3 milhões. O Ebitda (sigla em inglês para lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu
25,4% na mesma comparação, a
R$ 68,8 milhões.

DA AGÊNCIA REUTERS

A R i o Ti n t o re c e b e u
aprovação do governo da
Austrália a um projeto de
US$ 1,8 bilhão para expandir a maior mina de minério de ferro do país. O sinal
verde é fundamental para
os planos da companhia de
continuar aumentando sua
produção da commodity,
que é matéria-prima para a
siderurgia.
A aprovação foi concedida
pelo estado da Austrália Ocidental no mesmo dia em que

a Rio Tinto fechou uma de
suas minas de carvão mais
antigas no leste no país.
Governo
Em comunicado, o governo australiano afirmou
que aprovou os planos da
Rio Tinto de estender a vida
útil da mina Yandicoogina,
no leste da região de Pilbara, e aumentar a capacidade de produção para 60 milhões de toneladas por ano,
de 53 milhões de toneladas
atualmente.

BANCO

Santander põe Brasil no
posto-chave para o grupo
» ALINE BRONZATI
DA AGÊNCIA ESTADO

O presidente mundial do
Santander, Emilio Botín, disse nesta sexta-feira, em São
Paulo, que o Brasil é considerado o país mais importante para o grupo espanhol.
"O Brasil é um grande país.
Seu sistema bancário é único

e funciona muito bem", disse
o executivo durante evento
realizado para a entrega de
100 bolsas de estudo a alunos de universidades brasileiras no âmbito do Programa Fórmula Santander 2012.
Botín reforçou que o Santander já investiu US$ 20 bilhões no Brasil e planeja continuar investindo.
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FATOS

ALIANSCE (ALSC-NM)
DRI: Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto
Inauguração da expansão de Shopping
Aliansce Shopping Centers (ALSC3) Shopping Belém, PA Rio de Janeiro, 22 de
Novembro de 2012 - A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3)
anuncia a inauguração da expansão do Boulevard Shopping Belém, localizado na cidade de Belém, PA. A expansão adiciona 3.832 m² de ABL própria ao
portfólio da Aliansce. A expansão representou aumento de 15% na ABL do
shopping e acrescentou 40 lojas. O projeto conta também com dois novos andares de deck parking, adicionando 165 vagas ao empreendimento. Esta é a
primeira expansão do Boulevard Shopping Belém, que foi inaugurado em novembro de 2009. Durante os 9 primeiros meses de 2012 a média mensal de
vendas no Boulevard Belém foi de R$1.122 por m². No mesmo período, a média mensal do resultado operacional foi de R$105,89 por m². Belém é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes em sua região metropolitana, dos
quais 25% pertencem às classes A e B de acordo com dados do IBOPE. O shopping foi desenvolvido, e é administrado e comercializado pela Aliansce. Destaques da expansão Inauguração: 22 de Novembro de 2012 Participação
Aliansce: 75,0% ABL Total: 5.109 m² ABL Própria: 3.832 m² Número de Lojas:
40 Capex Aliansce: R$ 32,5 milhões 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 principais atividades da Aliansce são as participações em Shopping Centers e a prestação dos seguintes serviços: (i) a administração de Shopping Centers; (ii) a comercialização de espaços de Shopping Centers; e (iii) o
planejamento 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 gestão financeira, comercial, jurídica e operacional.

AMIL (AMIL - NM)
DRI: Erwin Afif Yacoub Kleuser
Esclarecimento / Aquisição de sociedade
Em atendimento à consulta formalizada pela BM&FBOVESPA, a empresa enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "Em atenção ao ofício e em consonância com o Comunicado ao Mercado da Amil Participações S.A. ("Amilpar"
ou "Companhia") datado de 21 de novembro de 2012, vimos esclarecer que a
Amilpar apenas assinou um contrato de compra e venda de ações com a Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A., acionista controladora da HPP - Hospitais
Privados de Portugal, SGPS, S.A. ("HPP") e que a aquisição do controle acionário da HPP ainda não foi concluída, pois está sujeita à realização de determinadas condições precedentes usuais para esse tipo de operação. Nesse
sentido, a administração da Amilpar está verificando a necessidade da realização de uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para ratificar a
aquisição da HPP pela Amilpar, que, se aplicável será realizada antes do fechamento da aquisição da HPP, nos termos do §1º do art. 256 da Lei 6.404/76.
Havendo a necessidade da realização de uma Assembleia Geral da Companhia, o direito de recesso será garantido aos acionistas da Amilpar, ocasião em
que a Companhia fará a devida divulgação ao mercado e informará, mediante
proposta da administração, sobre: (i) a data-base para consideração da lista
dos acionistas inscritos no livro de registro de ações da Companhia que terão
direito a dissentirem das deliberações da Assembleia Geral a ser convocada
para ratificar a operação; (ii) o valor do reembolso por ação; e (iii) o prazo e os
procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se manifestarem."

AMIL (AMIL - NM)
DRI: Erwin Afif Yacoub Kleuser
Falta de quorum para AGDEB - 3ª emissão, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries
Na AGDEB da 3ª emissão, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, realizada em 21/11/2012 verificou-se que não havia quorum para votação das deliberações propostas pela
Companhia.

BARDELLA (BDLL)
DRI: José Roberto Mendes da Silva
Deliberações de RCA
Na RCA de 22/11/2012 foram tomadas as seguintes deliberações: "Concedida
a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Dr. José Roberto Mendes da
Silva, para exposição e esclarecimentos sobre o 3º ITR. Os Conselheiros passaram ao exame das informações contidas no documento e formularam perguntas, as quais foram respondidas pelo expositor. A seguir, não havendo
mais dúvidas ou questionamentos houve a aprovação unânime do 3º ITR. Na
sequência, passando ao segundo item da ordem do dia, solicitou a palavra o
Conselheiro Alfredo Camargo o qual fez um breve histórico do comportamento das ações da Vale, concluindo preliminarmente que seria mais vantajosa
para a companhia a venda das ações, pois a tendência de perda era bastante
provável. Lembrou ainda que a aprovação da venda era oportuna pois o imposto de renda devido poderia ser compensado com o prejuízo fiscal. Submetida a proposta, houve a aprovação pelos demais Conselheiros, ficando assim
a Diretoria autorizada a efetuar a venda da totalidade das ações da Vale."

BMFBOVESPA (BVMF - NM)
DRI: Eduardo Refinetti Guardia
Os valores por ação dos dividendos e dos juros sobre capital próprio foram
ajustados
Enviou o seguinte aviso aos acionistas: "Comunicamos aos senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Companhia") que, devido ao exercício de opções de compra de ações dos beneficiários dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia, bem como à
aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, nos termos do
Programa de Recompra de Ações aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia em 26 de junho de 2012, os valores por ação dos dividendos e
dos juros sobre capital próprio aprovados na Reunião do Conselho de Administração em 6 de novembro de 2012 foram ajustados de R$0,11453763 (valor
líquido de R$0,10754671) para R$0,11452040 (valor líquido de R$0,10753053),
sendo que o valor líquido já deduz o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre
o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem
tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação. Os
valores por ação dos dividendos e dos juros sobre capital próprio foram ajustados conforme segue: a) O valor por ação dos dividendos foi alterado de
R$0,06793152 para R$0,06792130; e b) O valor por ação dos juros sobre capital próprio foi ajustado de R$0,04660611 (valor líquido R$0,03961519) para
R$0,04659910 (valor líquido R$0,03960923), já deduzido o Imposto de Renda
na fonte de 15%, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada
ou que estejam dispensados da referida tributação, os quais serão imputados

RELEVANTES

aos dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável; e O pagamento
acima será realizado em 17 de dezembro de 2012 e tomará como base a posição acionária de 21 de novembro de 2012. As ações da Companhia passam a
ser negociadas na condição "ex" dividendos e "ex" juros sobre capital próprio a
partir de 22 de novembro de 2012. São Paulo, 21 de novembro de 2012."
Norma: a partir de 22/11/2012 ações escriturais ex-dividendo e ex-juros

opções já outorgadas no âmbito do Plano de Opção, exercidas ou não, exceto
aquelas que tenham sido extintas e não exercidas. A administração do Plano
de Opção caberá ao Conselho de Administração da Companhia. A íntegra do
Plano de Opção encontra-se arquivada na sede da Companhia, bem como
disponível nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.generalshopping.com.br).São Paulo,
22 de novembro de 2012."

BR PHARMA (BPHA-NM)
DRI: Renato de Vicq Telles da Silva Lobo
Demonstrações Financeiras em Inglês de 30/09/2012
As Demonstrações Financeiras em Inglês referentes ao período findo em
30/09/2012 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

CELESC (CLSC - N2)
DRI: Andre Luiz Resende
Conselho de Administração aprova Plano Diretor da Companhia
A empresa enviou o seguinte comunicado: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA (CELESC), empresa de capital aberto, com ações negociadas na
BM&FBOVESPA, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado no dia 20 de agosto de 2012, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou seu Plano Diretor de longo prazo, com horizonte
até 2030. Elaborado sob orientação e consultoria da Roland Berger Strategy
Consultants, o referido plano, denominado Celesc 2030, contempla metas de
crescimento e geração de valor no longo prazo e dá cumprimento ao disposto
no Art. 21, § 1º do novo Estatuto Social da Companhia (aprovado em janeiro de
2012). Informamos, ainda, que o tema será objeto de Teleconferência específica, com participação da consultoria, em data a ser definida e divulgada posteriormente ao mercado. Florianópolis, 22 de novembro de 2012.

CELESC (CLSC - N2)
DRI: Andre Luiz Resende
Deliberações de RCA
A íntegra da ata da RCA de 22/11/2012 que delibera, entre outras coisas, sobre
a aprovação do Plano Diretor da companhia e sobre a prorrogação das concessões de geração encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

CELESC (CLSC - N2)
DRI: Andre Luiz Resende
Concessões da Celesc Geração S.A.
A empresa enviou o seguinte comunicado: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA (CELESC), empresa de capital aberto, com ações negociadas na
BM&FBOVESPA, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado no dia 29 de outubro de 2012,
comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, com base no indicativo da Diretoria Executiva, deliberou pela não adesão aos termos de renovação antecipada das concessões das
Usinas Hidrelétricas Bracinho, Garcia, Cedros, Salto, Ivo Silveira, Palmeiras e
Pery, todas sob a égide da Medida Provisória nº 579, de 11/09/2012. A tomada
de decisão da Administração da Companhia levou em consideração premissas de caráter técnico, dentre as quais, a restrição significativa de receita da
ordem de 79% e o Valor Presente Líquido (VPL) negativo das usinas passíveis
de renovação de, aproximadamente, R$600 milhões. No tocante a usina Pery,
o valor estimado da indenização dos ativos não depreciados ao final da concessão é de aproximadamente R$74 milhões, prevista para Agosto de 2017,
porém sujeito a reavaliação por parte do órgão regulador. Consignamos que o
tema deliberado será, ainda, pauta de Assembleia Geral de Acionistas a ser
realizada, na sede desta Companhia, no próximo dia 30 do corrente mês. Florianópolis, 23 de novembro de 2012.

CELUL IRANI (RANI)
DRI: Odivan Carlos Cargnin
Material à disposição (Política de Divulgação e Negociação)
Encontram-se a disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informações Relevantes, as Políticas de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Ações.

CYRE COM-CCP (CCPR-NM)
DRI: Dani Ajbeszyc
Demonstrações Financeiras em Inglês de 30/09/2012
As Demonstrações Financeiras em inglês referentes ao período findo em
30/09/2012 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

GENERALSHOPP (GSHP - NM)
DRI: Alessandro Poli Veronezi
Fato Relevante / Plano de Opção de compra de ações
Enviou o seguinte Fato Relevante: "GENERAL SHOPPING BRASIL S.A ("Companhia"), em cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da Lei n. 6.404/76,
conforme alterada, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/02, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada nesta data, o plano de opção de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Plano de Opção") destinado aos administradores, empregados ou pessoas físicas prestadoras de serviços da Companhia ou suas controladas selecionados pelo Conselho de Administração da
Companhia. A outorga de opções com base no Plano de Opção respeitará
sempre o limite máximo de 7% (sete por cento) do total de ações do capital
social da Companhia, computando-se nesse cálculo todas as ações objeto das

GOL (GOLL-N2)
DRI: Edmar Prado Lopes Neto
Fato Relevante
A empresa enviou o seguinte Fato Relevante:SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO
DE 2012 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B+, Moody`s: B3), a maior companhia aérea de baixo
custo e baixa tarifa da América Latina, comunica, a partir da presente data, o
início do processo de encerramento das atividades de sua controlada Webjet e
a descontinuidade de sua marca. A primeira medida é a extinção das operações de voo. A Webjet possui um modelo de operação com base em uma frota
composta majoritariamente por aviões modelo Boeing 737-300, de idade média elevada, alto consumo de combustível e defasagem tecnológica. Com os
novos patamares de custo do setor no Brasil, esse modelo deixou de ser competitivo.Como consequência do encerramento das operações, a Webjet desliga aproximadamente 850 colaboradores entre tripulação técnica, tripulação
comercial e manutenção de aeronaves.Os clientes e passageiros da Webjet
serão integralmente assistidos pela GOL, e terão seus voos garantidos, permanecendo a GOL, a partir dessa data, responsável por todos os serviços de
transporte aéreo e assistência a esses passageiros. Nesse sentido, todas as
providências necessárias serão tomadas. Com essa decisão e as consequências dela decorrentes, a Companhia estima um aumento pontual de custos
durante o quarto trimestre de 2012, que serão oportunamente informados.
Tais medidas deverão resultar em uma operação mais eficiente a partir de
2013. Com relação à frota Boeing 737-300 da Webjet, estima-se a devolução
total das 20 aeronaves até o final do primeiro semestre de 2013, sendo 16 dessas devolvidas até o final do primeiro trimestre do próximo ano. Nesse cenário
de redução de sua frota, a GOL prevê uma redução da oferta doméstica (ASK)
entre 5% e 8% no primeiro semestre do ano de 2013 na comparação com o
mesmo período de 2012. Essas medidas reforçam o comprometimento da
GOL na recuperação de suas margens operacionais e na sustentabilidade do
negócio. SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. A GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia
Aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina opera, com as marcas
GOL e VARIG, cerca de 900 voos diários para 62 destinos em 9 países na América do Sul e Caribe, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. Por meio de acordos com empresas regionais, a companhia
oferece aos clientes acesso a outros 12 destinos brasileiros. Além disso, o programa de relacionamento SMILES, o maior do Brasil, permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 560 localidades
em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras estrangeiras. A
companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui
cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.Este
comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas
de crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se
exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

HOME DEPOT (HOME - MB)
DR: Burkhard Ziegenhorn
Material à disposição
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: „O Deutsche Bank S.A. - Banco
Alemão, na qualidade de depositário e emissor do programa de BDR Nível I
não patrocinado da empresa The Home Depot, Inc., vem por meio do presente documento comunicar que encontra-se à disposição no link abaixo, informações sobre as demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2012.
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=63646&p=irol-news&nyo=0"

um período de 280 dias. Os poços serão perfurados em prospectos de excelente qualidade, localizados em lâmina d'água variando de 180m a 1.800m. Os
recursos potenciais não riscados P(10) totalizam 29,136 bilhões de barris de
óleo. "Este novo Relatório, feito pela D&M, com base nos nossos novos dados
sísmicos 3D, nos dá mais confiança no potencial de óleo e gás em nossas licenças na Namíbia. Essa é uma importante demonstração de que a HRT está
no caminho certo para alcançar seus objetivos com a campanha de perfuração que está definida para o início de 2013", destacou Marcio Rocha Mello, Diretor-Presidente da HRT. Para informações adicionais, entre em contato com
a área de Relações com Investidores da HRT. Sobre a HRT O Grupo HRT é
composto por uma das maiores empresas independentes de exploração e
produção de óleo e gás natural do Brasil. A HRT Participações possui oito
principais subsidiárias: a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Serviços em Petróleo Ltda.), a HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda.,
a HRT Netherlands B.V., a HRT África Petróleo S.A., a HRT América Inc., a Air
Amazônia Serviços Aéreos Ltda. e a HRT Canada Inc.. A Companhia detém
55% de participação em 21 blocos exploratórios localizados na Bacia do Solimões. A HRT também é operadora de dez blocos exploratórios na costa da
Namíbia: oito blocos na Sub-Bacia de Orange e dois blocos na Sub-Bacia de
Walvis. A HRT possui uma equipe composta por doutores e mestres em geologia, geoquímica, geofísica, biologia e engenharia, sendo a maioria deles exfuncionários da Petrobras e da ANP. A HRT está comprometida em minimizar
os possíveis impactos ambientais nos locais onde atua. O compromisso com
as comunidades locais passa pela redução dos impactos das operações nas
condições de saúde, segurança e qualidade de vida. Para mais informações
acesse o site: www.hrt.com.br/ri. Aviso Legal Este documento contem declarações acerca de eventos futuros. Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de
eventos futuros, incluindo, mas não limitado a, declarações sobre planos de
perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como "estima", "acredita", "espera" e "fará" e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Nós
alertamos os leitores desse documento a não depositarem confiança indevida
nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores
podem causar futuras circunstâncias, resultados, condições, ações ou eventos
que podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou
intenções expressas nas declarações acerta de eventos futuros e as premissas
que as suportam. Os seguintes fatores de risco podem afetar nossa operação:
os relatórios de avaliação de recursos contingentes e prospectivos envolvendo
um significativo grau de incerteza e sendo baseados em projeções que podem
não ser precisas; riscos inerentes à exploração e produção de óleo e gás natural; histórico limitado da operação como uma empresa de exploração e produção de óleo e gás natural; perfuração e outros problemas operacionais;
quebras ou falhas de equipamentos ou processos; erros de contratos ou operadores; falha de execução de terceiros contratados; disputas trabalhistas, interrupções ou declínio na produtividade; aumento em custos de materiais ou
pessoal; inatividade de atrair pessoal suficiente; exigências de intensivo capital para investimento e despesas de manutenção que a HRT possa não estar
apta a financiar; custos decorrentes de atrasos; exposição a flutuações da
moeda e preços de commodity; condições econômicas na Namíbia e Brasil;
leis complexas que possam afetar custos ou meio de conduzir o negócio; regulamentos relativos ao meio ambiente, segurança e saúde que possam se
tornar mais rigorosos no futuro e levar a um aumento nos passivos e custos
de capital, incluindo indenizações e penalidades por danos ao meio ambiente;
término antecipado, não renovação e outras providências similares relativas
aos contratos de concessão; e competição. Alertamos que essa lista de fatores
não é complete e que, quando se basearem nas declarações acerca de eventos futuros para tomar decisões, investidores ou outros devem cuidadosamente considerar outras incertezas e eventos potenciais. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetadas por tais riscos, mas que, se nossos
planos e operação forem afetadas por tais riscos, as declarações a cerca de
eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros incluídas neste documento são expressamente qualificadas em
sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram feitas na data deste
documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de
eventos futuros, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários
aplicável.
Nota: A íntegra do fato relevante encontra-se à disposição no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

IGUATEMI(IGTA-NM)
DRI: Cristina Anne Bettis
Demonstrações Financeiras em Inglês de 30/09/2012
As Demonstrações Financeiras em Inglês referentes ao período findo em
30/09/2012 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

HRT PETROLEO (HRTP - NM)
DRI: Carlos Tersandro Fonseca Adeodato
Fato relevante
Enviou fato relevante, no qual consta: Com base nos novos dados sísmicos 3D,
a HRT confirma recursos prospectivos e adiciona 457 milhões de BOE ao seu
portfólio Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2012 - A HRT Participações em
Petróleo S.A. (a "Companhia" ou "HRT") (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V:
HRP) tem o prazer de anunciar o novo relatório de 2012, elaborado pela empresa de consultoria DeGolyer & MacNaughton ("D&M"), que estima os novos
volumes de recursos nas Licenças Exploratórias de Petróleo ("PEL") 22, 23, 24
e 28, localizadas no offshore da Namíbia. Este estudo foi realizado utilizando
dados sísmicos 3D de excelente qualidade, que a HRT levantou e processou
durante 2011 e 2012, possibilitando uma melhoria significativa na análise dos
volumes anteriormente reportados pela D&M. O relatório elevou para 7,4 bilhões de barris de óleo equivalente ("BOE") o volume de recursos potenciais
prospectivos médios (Pmean) riscados líquidos na Namíbia, sendo 5,1 bilhões
de barris de óleo e condensado ("bbl") e 2,3 bilhões de BOE de gás associado e
gás não associado. Estes volumes representam um acréscimo de 0,5 bilhão de
BOE ao portfólio da HRT, relatado em 2011, bem como um aumento de 6,6%
nos volumes estimados anteriormente para as licenças exploratórias da HRT
na Namíbia. Com isso, a HRT passa a ter um volume de recursos prospectivos
médios (Pmean) riscados líquidos na Namíbia e no Solimões de 7,8 bilhões de
BOE, além dos recursos contingentes 3C líquidos de 0,5 bilhão de BOE do Solimões. A HRT planejou o início da sua campanha de perfuração de até quatro
poços exploratórios na Namíbia para o 1T13. A sonda semi-submersível Transocean Marianas foi contratada para executar o programa de perfuração por

IOCHP-MAXION (MYPK - NM)
DRI: Oscar Antonio Fontoura Becker
Demonstrações financeiras em inglês de 30/09/2012
As demonstrações financeiras em inglês referentes ao período findo em
30/09/2012 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.

LE LIS BLANC (LLIS-NM)
DRI: Cristián Andrés Melej Gesche
Inauguração de Lojas
São Paulo, 22 de novembro de 2012 - A Restoque Comércio e Confecção de
Roupas S.A. ("Restoque") (LLIS3), empresa de varejo de moda premium,
anuncia que inaugurou três lojas próprias: · 1 loja própria Le Lis Blanc localizada na região Sudeste; · 1 loja própria Noir, Le Lis localizada na região Sudeste; · 1 loja própria John John localizada na região Sudeste. Em 2012, a Restoque inaugurou 27 lojas próprias Noir, Le Lis, 33 lojas próprias John John, 13 lojas próprias Bo.Bô, 18 lojas próprias Le Lis Blanc e 3 lojas próprias Le Lis Blanc
Beauté. Assim, a base total de lojas cresceu de 104 lojas próprias ao final de
2011 para 198 (sendo 92 lojas próprias da marca Le Lis Blanc, 43 da marca
Bo.Bô, 27 da marca Noir, Le Lis, 33 da marca John John e 3 da marca Le Lis
Blanc Beauté) em 22 de novembro de 2012, aumentando sua área de vendas
das lojas próprias em 70%, passando de 27.304 m2 em dezembro de 2011 para
46.359 m2 em 22 novembro de 2012.

