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14. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corpo-
rativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico 
especializado, administração e processamento de informações da uni-
dade hospitalar.
15. Despesas Gerais e Administrativas
  2.015  2.014
 Contrato Contrato  Contrato
Descrição 01/2011 01/2015 Total 01/2011
Manutenção (355.862) (212.240) (568.102) (491.198)
Seguros (22.757) (9.278) (32.035) (152.295)
Combustível e lubrifi cantes (175.639) (53.895) (229.534) (182.150)
Depreciação e amortização (18.955) (8.138) (27.093) (25.193)
Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa (52.101) - (52.101) -
Outros (31.663) (33.357) (65.020) (88.184)
 (656.977) (316.908) (973.885) (939.020)
16. Instrumentos Financeiros (Total dos contratos): Os instrumentos 
fi nanceiros que a Entidade possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 30/09/15 31/12/14
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 199.158 68.190
Recebíveis
Contas a receber (Contrato de Gestão) 52.499 52.100
Total 251.657 120.290

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações fi nanceiras

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistên-
cia Social e Hospitalar Unidade de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) - Mogi das Cruzes/SP. Examinamos as demonstrações fi nancei-
ras da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hos-
pitalar - Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi das 
Cruzes/SP, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2.015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido negativo e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administra-
ção sobre as demonstrações fi nanceiras: A administração da Empresa é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude e erro. Responsabilidade dos 
auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma 

Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 124.723 131.580
Partes relacionadas 1.282.451 1.282.424
Total 1.407.174 1.414.004
Risco de liquidez: O principal risco fi nanceiro considerado pela Adminis-
tração da Entidade é o risco de liquidez, no qual, a Entidade possa eventu-
almente, encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos fi nanceiros. Os passivos são liquidados com pagamen-
tos à vista e depende da realização fi nanceira do Contrato de Gestão. A 
Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de 
modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 17. INSS Cota 
Patronal: (a) Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência So-
cial: Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação 
do CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social) no 
Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao 
artigo 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data de aprovação dessas de-
monstrações fi nanceiras, ainda não foi julgado. Em 01 de agosto de 2.015 
foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado pelo SIPAR nº 
25000.100966/2015-61 e está aguardando análise em ordem cronológica. 
O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de 2.015 por determinação 
do artigo 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os 
requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do 
CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela refe-
ridos, principalmente a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal:

opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras com base em nossa au-
ditoria, 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 contábeis estão 
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de proce-
dimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimen-
tos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causadas por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações fi nanceiras da Empresa para pla-
nejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses contro-
les internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-
quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresenta-
ção das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que 

A cota patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota 
explicativa n° 13 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do 
exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do 
INSS registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho 
ou perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e 
despesas operacionais que lhe atribui maior efi ciência no desenvolvimen-
to de suas atividades. 18. Imunidade e Isenção Tributária (Total dos 
contratos): A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social 
e Hospitalar - Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi 
das Cruzes/SP, é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune ao recolhimen-
to do imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, 
assim como em relação à contribuição patronal do INSS. Com relação aos 
demais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: Pis (Programa 
de Integração Social): A entidade está sujeita ao pagamento da contribui-
ção para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de 
acordo com a Lei n° 9.532/97. Cofi ns (Contribuição para fi nanciamento da 
seguridade social): A entidade é isenta do pagamento da Cofi ns incidente 
sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo com as Leis 
n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foram:
Descrição 2.015 2.014
Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social 402.667 343.248
Contribuição patronal ao INSS 2.617.710 2.385.328
 3.020.377 2.728.576

a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião sem ressalva. Opinião sem ressalva: Em nossa opinião, 
as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar 
- Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi das Cru-
zes/SP em 31 de dezembro de 2.015, o desempenho de suas operações e 
os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: Continuidade operacio-
nal: A unidade vem apurando prejuízos operacionais constantes, consequen-
temente, apresenta capital circulante líquido e patrimônio líquido negativo. 
Conforme nota explicativa n° 1c, a Administração vem implementando esfor-
ços no sentido de corrigir esta relação contratual. No entanto, a continuidade 
operacional da entidade está diretamente relacionada com a obtenção de 
recursos de entidades ligadas, esforços para realização de forma tempesti-
va de seus recebíveis e principalmente, o sucesso da renegociação do con-
trato de gestão com o CRESAMU. Mogi das Cruzes, 21 de Março de 2.016.
LM Auditores Associados Mauricio Diácoli
CRC 2SP018.611/O-8 CRC 1SP129.562/O-5
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA 
ORDINÁRIA Pelo presente edital, a Comissão Pró-Constituição de 
Entidade Sindical, do SINDTRACAS - Sindicato dos Trabalhadores 
em Casa de Carnes, Açougues, Peixarias, Frios e Laticínios de Itu, 
Salto, Indaiatuba, Sorocaba, Jundiaí e Campinas, nos termos do 
inciso II do parágrafo 1º do Artigo 2º da Portaria 186 de 10/04/2008, do 
MTE, CONVOCA OS ASSOCIADOS E TRABALHADORES DAS 
EMPRESAS DE CASAS DE CARNES, AÇOUGUES, PEIXARIAS, 
FRIOS E LATICÍNIOS, da base territorial nos municípios de 
AMERICANA, ATIBAIA, BARUERI, BAURU, BRAGANÇA PAULISTA, 
CAMPINAS, CARAPICUIBA, COTIA, FRANCA, HORTOLANDIA, 
INDAIATUBA, ITU, JUNDIAÍ, LIMEIRA, MARÍLIA, MOGI DAS CRUZES, 
OSASCO, PIRACICABA, PORTO FELIZ, RIBEIRÃO PRETO, SALTO, 
SANTA BARBARÁ D´OESTE, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO 
CARLOS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SOROCABA, SUMARÉ, 
SUZANO, TATUÍ, VALINHOS e a quem possa interessar, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, A SER 
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL 2016, na RUA ARTHURO IANNI, 
622, VILA IANNI, ITU/SP, às 15:00, horas em primeira convocação e 
não havendo número legal de trabalhadores para ser aprovada em 
primeira convocação, a mesma será realizada uma hora após, com 
qualquer número de trabalhadores presentes no mesmo dia e local, 
para deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da Fundação 
da entidade Sindical e das Atas das Assembleias, através de decisões 
tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da associação classista. 
Itu/SP, 29 de março de 2016. José Joaquim dos Santos – Presidente. 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 06.164.253/0001-87 - NIRE 35.300.314.441
Aviso aos Acionistas

Em cumprimento ao disposto nas Instruções CVM 480/2009, 481/2009 
e 552/2015, e tendo em vista a nossa Assembleia Geral Ordinária a 
ser convocada, que deverá se realizar em 29 de abril de 2016, vimos 
pela presente reunir no presente documento as informações previstas 
nos itens 10 (Comentários dos Diretores), 12.5 a 12.10 (Assembleia 
Geral e Administração) e 13 (Remuneração dos Administradores) do 
Formulário de Referência instituído pela Instrução CVM 480/2009. 
Informamos ainda que: (i) o Relatório da Administração sobre o 
exercício social de 2015; (ii) as Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício de 2015; (iii) o Parecer dos Auditores Independentes; 
(iv) a Proposta de Destinação do Resultado relativo ao exercício social 
de 2015; (v) o release de resultados do 4º Trimestre e do exercício 
de 2015, arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
Securities and Exchange Commission (SEC) em 29 de março de 2016; 
(vi) a Proposta de Remuneração dos Administradores a ser fixada pela 
Assembleia Geral para o exercício de 2016; e (vii) o Relatório Anual do 
Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), o qual contém a opinião dos 
membros do CAE sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia; 
estão disponíveis para consulta na sede social da Companhia e nos 
websites de Relações com Investidores (http://www.voegol.com.br/ri), da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BMF&Bovespa 
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br). 
São Paulo, 30 de março de 2016. A ADMINISTRAÇÃO.

SINDICATO DOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA E DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DE DROGAS, MANIPULAÇÃO, MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BAURU E REGIÃO 
COMUNICADO DE REGISTRO DE CHAPA 

Em cumprimento ao disposto no artigo 92, parágrafo único, do Estatuto 
Social desta entidade sindical, comunicamos que foi registrada uma 
única chapa (denominada chapa 01) como concorrente à eleição a que 
se  refere ao edital de convocação publicado no dia 23 de março de 
2016, neste jornal, que é a seguinte diretoria: Presidente: Jussara Rubia 
de C. M. Pires da Silva; Vice-Presidente:Flávia Marqui de Oliveira 
Souza ; 1º Secretário: Marcos Vinícios do Nascimento ; 2º 
Secretário:Silvana Evangelista da Silva Lima ; 1º Tesoureiro: Geovani 
Martins Amaro    ; 2º Tesoureiro: Antônia Solange Domingos  ; Diretor 
de Cultura e Lazer:Gislene Ferreira Gonzaga ; Suplente de Diretoria: 
Ana Carolina Rocha da Silva,Antônio Munhoz Júnior, Leila Aparecida de 
Oliveira, Mara Lucia Macedo P.Caetano, Mozart Renato Vieira Ribeiro, 
Patricia Marcon Gimenes da Silva, Rosemari Gomes dos Reis ; 
Conselho Fiscal: Roberto Garcia, Marcia Regina Gamba, Sirlene 
Cristina da Costa Mello; Suplentes Conselho Fiscal: Ivani Alves dos 
Santos Camargo, Marivani da Cruz Zanino, Tatiana Andreia Betoni ; 
Delegação Federativa:Jussara Rubia de C.M. Pires da Silva, Flávia 
Marqui de Oliveira Souza ; Suplentes Delegação Federativa: Antonia 
Solange Domingos, Silvana Evangelista da Silva Lima.  Nos termos do 
artigo 93 e seguintes do estatuto social, fica aberto o prazo de três dias 
para a impugnação de qualquer candidato a contar do dia 01 de abril de 
2016, no horário das 09h00 às 10h30 e das 14h00 às 16h00, até o dia 
04 de abril, na sede do Sindicato, na Rua Gerson França, 7-08,Centro , 
Bauru-SP. Bauru, 31 de março de 2016. Jussara Rubia de C.M. Pires 
da Silva - Presidente 

Santander Brasil 
Advisory Services S.A.

CNPJ/MF nº 04.841.614/0001-57 - NIRE 35.300.189.400
AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
A Diretoria da Santander Brasil Advisory Services S.A. (“Sociedade”) 
comunica aos Senhores Acionistas que disponibilizará, a partir do dia 01 
de abril de 2016, o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios no 
montante de R$ 351.308,43 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos 
e oito reais e quarenta e três centavos), conforme Reunião da Diretoria 
da Sociedade realizada nesta data. Terão direito ao recebimento dos 
referidos dividendos os acionistas com posição acionária na Sociedade 
nesta data. 

São Paulo, 23 de março de 2016
SANTANDER BRASIL ADVISORY SERVICES S.A.

VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA

CNPJ (MF) sob o nº 45.341.039/0001-00 
Ata de Redução do Capital Social 

Atendendo ao que determina o artigo 1.084 parág. 1°, c/c artigo 1.152 e 
seu parág. 1° da Lei 10.406/02, atual Código Civil, torna público que, 
em reunião realizada em 10/03/2016 com participação dos sócios 
representando 100% do Capital Social. Aprovou Ata de Redução do 
Capital Social, por motivo de excesso de Capital Social em relação ao 
objetivo social da sociedade, com o valor da redução convertido através 
do cancelamento de 2.580 (duas mil e quinhentas e oitenta) quotas, de 
titularidade dos sócios Alexandre Peracini Neto, Antônio Carlos 
Chiozzini e José Carlos Chiozzini passando o Capital Social de R$ 
6.210.000,00 (seis milhões duzentos e dez mil reais) para R$ 
5.952.000,00 (cinco milhões novecentos e cinquenta e dois mil reais). 

Companhia de Desenvolvimento 
de Nova Odessa

CNPJ 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118
Extratos de Termos Aditivos

Aditamento ao Contrato nº 0005/2015. Processo nº 0035/2015. 
Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. 
Contratada: Auto Posto Santa Rosa Nova Odessa Ltda. Assinatura: 
11/02/2016. Do Prazo: Fica prorrogada a vigência do contrato nº 
0005/2015, pelo prazo de 06 (seis) meses, período compreendido 
entre 13/03/2016 a 12/09/2016. Do Reajuste: Visando manter 
o equilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 0005/2015, 
fica reajustado, a partir desta data, para maior, o preço do objeto 
contratado, quais sejam: Etanol que passa a ser de R$ 2,599, 
conforme disposto no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 
nº 8.666/93. Modalidade: Tomada de Preços. Aditamento ao 
Contrato nº 0006/2015. Processo nº 0035/2015. Contratante: 
Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. Contratada: 
Posto de Serviços Nova Europa Ltda. Assinatura: 11/02/2016. Do 
Prazo: Fica prorrogada a vigência do contrato nº 0006/2015, pelo 
prazo de 06 (seis) meses, período compreendido entre 13/03/2016 
a 12/09/2016. Modalidade: Tomada de Preços. Nova Odessa, 30 de 
março de 2016. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. A 
população de Nova Odessa pagou por este anuncio R$ 1032,00.

TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF: 12.909.684/0001-28 - NIRE: 35.300.387.007

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/02/2016.
Data, Hora e Local: 04/02/2016, às 18h, na sede social. Presença:
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia. Mesa: Presidente: Rodolfo Riechert; Secretário: Beatriz
Cabrera Americano Fernandes. Deliberações: Os acionistas aprovam, por
unanimidade de votos, sem ressalvas: (i) o exercício do Bônus de Subscri-
ção PAMA I, mediante a subscrição pela PAMA Holding Participações e
Investimentos Ltda. de 200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, pelo preço unitário de R$ 1,362171 e pelo preço total de
R$ 272.434,17, totalmente integralizadas nesta data em moeda corrente
nacional, mediante depósito em conta-corrente da Companhia. Em decor-
rência da deliberação acima, os acionistas aprovaram a nova redação do
caput do artigo 4º do Estatuto Social. (ii) a ratificação da alteração, a inclu-
são do Diretor de Finanças e Operações como um dos diretores mandatá-
rios para representar a Companhia em todos os atos ou instrumentos que
criem, modifiquem ou extingam obrigações; e a inclusão do Diretor de
Finanças e Operações para outorgar e revogar mandatos, sempre
em conjunto com o Diretor de Investimentos. Em decorrência da
inclusão, o caput e o parágrafo 1º do artigo 26 do Estatuto Social passa a
vigorar com nova redação. São Paulo, 04.02.2016. Beatriz Cabrera Ame-
ricano Fernandes - Secretário.  JUCESP nº 122.352/16-6 em 21/03/16.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SHERMAN FILMES ÓPTICOS DO 
BRASIL AS 

CNPJ Nº 09.357.176/0001-70 
CONVOCAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL SHERMAN 
FILMES ÓPTICOS DO BRASIL AS - CNPJ Nº 09.357.176/0001-70 – 
CONVOCAÇÃO. São convidados os senhores acionistas a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, na sede social a Rua Francisco Ceará 
Barbosa nº 1.000, Campo dos Amarais, na Cidade de Campinas-SP, 
CEP 13082-030, Campinas, S.P., às 10 horas do dia 11 de Abril de 
2016, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão 
e votação dos relatórios da Diretoria, balanço geral, demonstração das 
contas de "Lucros e Perdas" e respectivos pareceres, relativos aos 
exercícios 2013, 2014 e 2015, bem como o plano diretivo de 2016. b) 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo Lei 
competente. Campinas, 28 de Março de 2016. Eduardo da Silva Matos. 
Diretor Presidente 

SPLICE DO BRASIL 
TELECOMUNICAÇÕES  

E ELETRÔNICA S/A 
CNPJ nº 45.397.007/0001-27 - NIRE 35.300.151.259

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2016, às 10h (dez 
horas), na sede social da Companhia, na Avenida Juscelino K. de Olivei-
ra, nº 154, Bloco D, Lageado, Votorantim-SP, CEP: 18.110-901, a fim de 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da  
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos 
ao exercício social de 2015; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro  
líquido e distribuição de dividendos do respectivo exercício de 2015;  
(iii) deliberar sobre a verba global anual sobre o exercício de 2016. En-
contram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Compa-
nhia, os documentos a que se referem ao artigo 133 da Lei 6.404/76, 
referente ao exercício de 2015. Votorantim, 24 de março de 2016.

RICARDO DE SOUZA ADENES - Diretor

MORUS EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 08.959.741/0001-06 - NIRE 35.300.362.985
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 29/04/2016, às 15h30min, na 
sede social da Companhia, na Avenida Trinta e Um de Março, nº 61, 
1º Andar, sala 12, Centro, Votorantim-SP, a fim de discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social 
de 2015; (ii) destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do 
respectivo exercício de 2015; e (iii) verba global anual da Diretoria 
referente ao exercício de 2016. Encontram-se à disposição dos Srs. 
 Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se referem 
ao artigo 133 da Lei 6.404/76. Votorantim/SP, 24 de março de 2016.

RICARDO DE SOUZA ADENES - Diretor

Smiles S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 15.912.764/0001-20 - NIRE 35.300.439.490
Aviso aos Acionistas

A Smiles S.A. (BM&FBOVESPA: SMLE3) (“Companhia” ou “Smiles”), em 
cumprimento ao disposto no artigo 133 da Lei n° 6.404/76, comunica aos 
seus acionistas que os documentos e informações relacionados às 
matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, a ser realizada no dia 29.04.2016, encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia, localizada na Cidade 
de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, n° 585, Bloco 
B, 2° andar, Alphaville, CEP 06454-000, e no endereço eletrônico da 
Companhia (http://ri.smiles.com.br), tendo sido enviados também à 
Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsas de 
Valores, Mercadorias e Futuros, na forma da legislação aplicável. 
Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela 
legislação aplicável foi oportunamente realizada pela Companhia nos 
jornais costumeiros. Barueri, 29 de março de 2016. Flavio Jardim Vargas 
- Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2016-03-31T04:45:10-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




