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CETIP S.A. - Mercados Organizados
CNPJ nº 09.358.105/0001-91

www.cetip.com.br 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da CETIP S.A. – Mercados Organizados (anteriormente de-
nominada CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos) Rio de Janeiro - RJ. Examinamos as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da CETIP S.A. – Mercados Organizados (“Companhia”), 
identificadas como CETIP e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as de-
monstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avalia-
ção da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 

auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CETIP S.A. – Mer-
cados Organizados em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa opinião as demonstrações financeiras consolidadas aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da CETIP S.A. – Mercados Organizados em 31 de dezembro de 2012, o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
– IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: Conforme descrito na nota explicativa 2.c, as de-
monstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
No caso da CETIP S.A. – Mercados Organizados essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações 
financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controlada pelo método 
de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Outros assuntos: 
Demonstrações do valor adicionado: Examinamos, também, as demonstrações, individual e consolidada, do 
valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, elaboradas sob a respon-
sabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira 
para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da 
DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente 
e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2013

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6

Jubran Pereira Pinto Coelho
Contador 
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COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ 14.333.631/0001-37

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2012 e
2011 (Em Reais) - ERRATA. Diário Oficial do Estado do Rio de Ja-
neiro de 28 de Fevereiro de 2013, Publicações a Pedido Página 180.
Na coluna do ano 2012, na linha Outros Pagamentos Operacionais,
onde lê-se (1.085.899), leia-se (780.217), e na linha Caixa líquido con-
sumido nas atividades operacionais, onde lê-se (908.780), leia-se
(603.098). Rio de Janeiro, 12 de Março de 2013.
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LOJAS AMERICANAS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 33.014.556/0001-96 - NIRE Nº 3330002817.0
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DE LOJAS AMERICANAS S.A., NO DIA 31 DE AGOS-
TO DE 2012, ÀS 10 HRS. 1. Data, Horário e Local: Aos 31 (trinta e
um) dias do mês de agosto de 2012, às 10 horas, na sede da Com-
panhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sa-
cadura Cabral, nº 102 - parte, Saúde. 2. Presença: Presentes todos
os membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Sr.
Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Secretário: Sr. Miguel Gomes Pe-
reira Sarmiento Gutierrez. 4. Deliberações: PROPOSTA DE DISTRI-
BUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: Foi aprovada pelo
Conselho de Administração, a distribuição de Juros Sobre Capital Pró-
prio, calculados sobre o resultado apurado em Balanço Intermediário,
verificado entre 01/01/2012 a 31/08/2012, na conformidade do previsto
no artigo 29 do Estatuto Social. O valor a ser distribuído, na forma de
Juros Sobre Capital Próprio, com base no resultado apurado em ba-
lanço intermediário, até 31/08/2012, equivale a R$ 26.500.000,00 (vin-
te e seis milhões e quinhentos mil reais), brutos, sujeito à retenção de
imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação vigente, ex-
cetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovada-
mente imunes e isentos. Os Juros Sobre Capital Próprio ora distribuí-
dos poderão ser imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório
devido e a ser calculado sobre o resultado do exercício a findar-se
em 31/12/2012, de acordo com as deliberações futuras da respectiva
Assembléia Geral Ordinária (AGO) que aprovar as demonstrações do
exercício corrente. A distribuição dos Juros Sobre Capital Próprio
ocorrerá em 01/04/2013 e obedecerão à natureza, critério e valores
seguintes: Juros Sobre Capital Próprio (Brutos). Tipos de Ações Or-
dinárias e Preferenciais Nominativas Ações com direito a dividendos
integrais. Valor por ação. R$ 0,027745941. Terão direito ao Juros So-
bre Capital Próprio declarados os Acionistas detentores de ações or-
dinárias e preferenciais que se acharem inscritos nos registros da
Companhia no final do dia 10/09/2012. Após esta data, as ações se-
rão consideradas "ex-dividendos". FORMA DE PAGAMENTO: Os
acionistas que possuem conta-corrente no BRADESCO ou em outros
Bancos e que comunicaram essa condição à Instituição Financeira
Depositária, terão seus Juros Sobre Capital Próprio creditados auto-
maticamente a partir da data determinada acima. Os acionistas não
correntistas receberão, via postal, no endereço constante dos registros
da Instituição Financeira Depositária formulário apropriado para se ha-
bilitarem ao recebimento do Juros Sobre Capital Próprio. Na hipótese
de o acionista não receber em 01/04/2013, o AVISO DE CRÉDITO
em conta-corrente ou o AVISO PARA RECEBIMENTO, deverá, então,
dirigir-se a uma Agência Bradesco para o recebimento dos Juros So-
bre Capital Próprio. A Companhia pagará os Juros Sobre Capital Pró-
prio à pessoa, que até o dia 10/09/2012, estava inscrita como pro-
prietária ou usufrutuária das ações, sem prejuízo daquelas negociadas
em Bolsa anteriormente à realização da Reunião do Conselho de Ad-
ministração que deliberou tal distribuição. Nada mais havendo a tratar,
e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro,
31 de agosto de 2012. MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GU-
TIERREZ - Secretário.
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CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 10.324.624/0001-18 - NIRE Nº 33.3.0028810-4
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REA-
LIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013. 1. DATA, HORÁRIO E
LOCAL: Aos 28 dias de fevereiro de 2013, às 9h30min, na sede da
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Companhia"), na
Avenida Presidente Vargas, nº 2.000, térreo e nº 2.700, Centro, CEP
20210-031, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Com-
panhia, nos termos do artigo 9º, §2°, do estatuto social da Companhia
("Estatuto Social"). 3. PRESENÇA: Compareceu à reunião a totalidade
dos conselheiros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, a saber: Srs. Fábio Hori Yonamine, Maria Beatriz Lira Go-
mes Ferraz, Regina Coeli Pellicano, Ricardo Carvalho Giambroni, Ma-
nuela Cristina Lemos Marçal, Carlos Fernando Costa, Paulo Cesar
Campos, Antônio Braulio de Carvalho e Gustavo Nunes da Silva Ro-
cha. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ricardo Carvalho
Giambroni; e Secretária: Rosalia Maria Tereza S. Agati Camello. 5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a 7ª emissão de Notas Promissó-
rias Comerciais ("Emissão" e "Notas Promissórias", respectivamente)
da Companhia para distribuição pública com esforços restritos, nos
termos previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") nº 134, de 1º de novembro de 1990, conforme alterada ("Ins-
trução CVM 134/90"), e na Instrução da CVM nº 476, de 16 de ja-
neiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476/09") a qual te-
rá as condições e características descritas no item 6.2 abaixo ("Oferta
Restrita"). 6. DELIBERAÇÕES: 6.1 Os Conselheiros aprovaram, por
unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a la-
vratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação
com a omissão das assinaturas dos conselheiros. 6.2 Considerando o
disposto no inciso "vii" do artigo 12 do Estatuto Social, que delega ao
Conselho de Administração os poderes para deliberar a emissão de
notas promissórias comerciais para colocação pública, foi aprovada
pelos Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, a 7ª (sétima)
Emissão de Notas Promissórias da Companhia, para distribuição pú-
blica com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM 476/09, conforme alterada, com as seguintes características: (i)
número de séries: emissão em série única; (ii) quantidade total de
Notas Promissórias: até 32 (trinta e duas) notas promissórias comer-
ciais ("Notas Promissórias"); (iii) valor nominal unitário:
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada Nota Promissória
("Valor Nominal Unitário"), na data de emissão; (iv) valor total da
Emissão: até R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais),
na data de emissão ("Valor Total da Emissão"), a serem subscritas e
integralizadas na mesma data; (v) forma: as Notas Promissórias se-
rão emitidas fisicamente, em forma cartular, sendo sua circulação por
endosso em preto, de mera transferência de titularidade e ficarão de-
positadas em instituição habilitada à prestação de serviços de custó-
dia, o banco mandatário ("Banco Mandatário") a ser contratado pela
Companhia, e serão registradas para distribuição no mercado primário
por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), ope-
racionalizado e administrado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados
("CETIP"); (vi) comprovação de titularidade das Notas Promissó-
rias: A titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela res-
pectiva cártula emitida fisicamente. Adicionalmente, será reconhecido
como comprovante de titularidade, caso as Notas Promissórias este-
jam custodiadas eletronicamente na CETIP, extrato emitido pela CE-
TIP em nome do respectivo titular das Notas Promissórias; (vii) cus-
tódia eletrônica e negociação secundária: As Notas Promissórias
serão registradas para custódia eletrônica e negociação secundária no
Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), adminis-
trado e operacionalizado pela CETIP; (viii) data de emissão: a data
de emissão das Notas Promissórias será a data de sua efetiva subs-
crição e integralização de cada Nota Promissória, que ocorrerão si-
multaneamente ("Data de Emissão"); (ix) prazo de vencimento: as
Notas Promissórias vencerão em até 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da Data de Emissão ("Data de Vencimento"); (x) preço de
subscrição: a subscrição das Notas Promissórias dar-se-á pelo res-
pectivo Valor Nominal Unitário de cada uma das Notas Promissórias;
(xi) procedimento de subscrição e integralização: através do MDA
administrado e operacionalizado pela CETIP. As Notas Promissórias
serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente
nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP;
(xii) remuneração: as Notas Promissórias renderão juros correspon-
dentes à variação percentual acumulada equivalente a 100% (cem por
cento) da taxa média diária dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um
dia, over extra-grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada dia-
riamente pela CETIP em seu informativo diário, disponível em sua pá-
gina na internet (www.cetip.com.br) acrescida de spread de 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cu-
mulativa, pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a Data de
Vencimento ("Juros Remuneratórios"), de acordo com os critérios de-
finidos pela CETIP no "Caderno de Fórmulas Notas Comerciais e
Obrigações - CETIP21", disponível para consulta através do site
www.cetip.com.br; (xiii) periodicidade de pagamento de juros e
principal: uma única vez, na respectiva Data de Vencimento, ou na
data da liquidação antecipada resultante de uma hipótese de venci-
mento antecipado ou na data do resgate antecipado das Notas Pro-
missórias; (xiv) atualização monetária do valor nominal: não haverá
atualização monetária do valor nominal; (xv) vencimento antecipado:
as Notas Promissórias estarão sujeitas a hipóteses de vencimento an-
tecipado, as quais, uma vez observadas, poderão ensejar a imediata
exigibilidade do pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Uni-
tário acrescido da Remuneração, calculados pro rata temporis por dias

úteis corridos desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo
pagamento, nos termos da regulamentação aplicável, do contrato de
coordenação e distribuição pública das Notas Promissórias e das cár-
tulas; (xvi) resgate antecipado: A Companhia poderá, nos termos do
artigo 7º, parágrafos 2º a 4º, da Instrução CVM 134/90, a partir do
90º (nonagésimo) dia contado da respectiva Data de Emissão, de for-
ma unilateral e a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente, to-
tal ou parcialmente, as Notas Promissórias em circulação ("Resgate
Antecipado"), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das
Notas Promissórias acrescido da Remuneração, calculado pro rata
temporis desde a Data de Emissão até a data do Resgate Antecipa-
do, sem pagamento de qualquer prêmio ou penalidade aos titulares
das Notas Promissórias. O Resgate Antecipado será realizado me-
diante notificação aos titulares das Notas Promissórias com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do efetivo resgate, de-
vendo a Companhia informar a data da efetiva realização do Resgate
Antecipado, o local de realização, o procedimento de resgate, se o
resgate será total ou parcial e o valor a ser resgatado, bem como
quaisquer outras informações relevantes relacionadas ao Resgate An-
tecipado. As Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, confor-
me aqui previsto, serão obrigatoriamente canceladas pela Companhia,
sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no
parágrafo 3º do artigo 7º da Instrução CVM 134/90. A CETIP deverá
ser comunicada pela Companhia com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis
de antecedência das datas estipuladas para a realização do Resgate
Antecipado. Ao subscrever, integralizar ou adquirir em mercado secun-
dário a Nota Promissória, o titular da Nota Promissória concederá au-
tomática e antecipadamente a sua anuência expressa ao Resgate An-
tecipado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da Instrução CVM
134/90. Todos os custos necessários para a realização do Resgate
Antecipado serão integralmente incorridos pela Companhia; (xvii) ga-
rantia e aval: as Notas Promissórias não contarão com garantia ou
aval; (xviii) procedimento e regime de distribuição: a distribuição
será pública, com esforços restritos de colocação, através do MDA,
administrado e operacionalizado pela CETIP, e sob regime de garantia
firme de colocação prestada pelo HSBC Corretora de Títulos e Va-
lores Mobiliários S.A., que atuará como Coordenador Líder, podendo
ser contratadas pelo Coordenador Líder outras instituições integrantes
do sistema de distribuição; (xvix) distribuição parcial: não haverá
distribuição parcial de Notas Promissórias; (xx) local de negociação:
as Notas Promissórias serão registradas para negociação secundária
no CETIP 21, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a
liquidação financeira realizada através da CETIP, observado os termos
da Instrução CVM 476/09. As Notas Promissórias somente poderão
ser negociadas entre investidores qualificados, conforme definido nos
termos da Instrução CVM 476/09, e depois de decorridos 90 (noventa)
dias da respectiva subscrição e integralização pelo investidor, nos ter-
mos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476/09; (xxi) encargos
moratórios: em caso de impontualidade no pagamento, os débitos
em atraso ficarão sujeitos (a) à multa moratória convencional, irredu-
tível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o
valor devido e não pago; e (b) aos juros de mora calculados desde a
data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante de-
vido e não pago; (xxii) local de pagamento: os pagamentos referen-
tes às Notas Promissórias serão efetuados em conformidade com os
procedimentos adotados pela CETIP para as Notas Promissórias cus-
todiadas eletronicamente no CETIP 21; na hipótese das Notas Pro-
missórias não estarem vinculadas ao CETIP 21, o pagamento será
realizado diretamente ao titular da Nota Promissória na sede da Com-
panhia; (xxiii) obrigações da Companhia: a Companhia obriga-se a
atender integralmente o disposto no artigo 17 da Instrução CVM
476/09, conforme aplicável; (xxiv) destinação dos recursos: os re-
cursos captados na Emissão deverão ser utilizados para investimentos
da Companhia; (xxv) prorrogação de prazos: considerar-se-ão pror-
rogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação re-
lativa às Notas Promissórias, até o primeiro dia útil subsequente, se o
vencimento coincidir com dia em que não haja expediente bancário no
local de pagamento das Notas Promissórias, sem nenhum acréscimo
aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os paga-
mentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que
somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir
com sábado, domingo ou feriado nacional; e (xxvi) registro da Emis-
são na CVM e na ANBIMA: a Emissão está automaticamente dis-
pensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º
da Instrução CVM 476/09 e nos termos do artigo 25, parágrafo 1°, do
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. 6.3 Os
Conselheiros deliberam ainda, por unanimidade, autorizar a Diretoria
da Companhia a praticar todos os demais atos necessários à efeti-
vação da Emissão, incluindo, mas não se limitando, a contratação de
(i) instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de va-
lores mobiliários para coordenação e colocação das Notas Promissó-
rias, (ii) assessor legal, e (iii) banco mandatário e depositário das No-
tas Promissórias, bem como a negociação dos termos e condições da
cártula, contrato de coordenação e distribuição pública das Notas Pro-
missórias e demais documentos que se fizerem necessários, inclusive
no que diz respeito às hipóteses de vencimento antecipado das Notas
Promissórias. 7. ENCERRAMENTO: 7.1 Encerrados os trabalhos, foi
suspensa a Reunião para lavratura da presente ata, que lida e dis-
cutida foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Presi-
dente: Ricardo Carvalho Giambroni; Secretária: Rosalia Maria Tereza
S. Agati Camello. Conselheiros presentes: Srs. Fábio Hori Yonamine,
Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz, Regina Coeli Pellicano, Ricardo Car-
valho Giambroni, Manuela Cristina Lemos Marçal, Carlos Fernando
Costa, Paulo Cesar Campos, Antônio Braulio de Carvalho e Gustavo
Nunes da Silva Rocha. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de

2013. Ricardo Carvalho Giambroni - Presidente; Rosalia Maria Tereza
S. Agati Camello - Secretária.
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