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CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ/MF Nº. 03.730.204/0001-76 NIRE Nº. 53.3.0000616-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA, LOCAL: 13 de agosto de 2012, 14h, SCN, Qd 01, nº 77, Bl A, Ed. Number One, 13º andar,
Brasília – DF. 2. PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 100% do capital votante da Companhia, conforme
registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos os
acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovar a eleição do Sr. Fernando
Atlee Phillips Ligiéro, paraguaio, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.709.213 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 865.174.491-91, residente e domiciliado na Cidade de Brasília – DF, na SQS
211 – Bloco J – Ap. 502 – Asa Sul - Brasília/DF – CEP: 70.274-100, ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal
em substituição e complementação ao mandato em curso, com término até 31 de março de 2013, considerando
a renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Jucá Maciel. Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao
original da ata arquivada na Sede da Companhia. Paula Mattos Lucchetti – Secretária da Reunião. JCDF
nº.20120925907 - Protocolo: 12/092590-7 de 27/11/2012 – Luiz Fernando P. de Figueiredo - Secretário Geral.

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de cotas”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DO

SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 16.915.840/0001-14

Código ISIN nº BRSAAGCTF007
Código de Negociação na BM&FBOVESPA SAAG11

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ/MF Nº. 03.730.204/0001-76 NIRE Nº. 53.3.0000616-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA, LOCAL: 30 de março de 2012, 10h30, no SCN, Qd 1, nº. 77, Bl A, Ed. Number One, 13º andar,
Brasília - DF. 2. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos acionistas e presentes ainda, o representante da Companhia,
Sr. Juvêncio Cavalcante, o conselheiro do Conselho Fiscal, Sr. José Marcolino Lincoln e o Auditor Independente
da PwC Auditoria, Sr. Luís Carlos Matias Ramos. 3.DELIBERAÇÕES: (3.1) Aprovar as Demonstrações Financeiras, o
Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, por unanimidade dos presentes, com abstenção dos legalmente
impedidos, conforme publicados no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial da União no dia 28 de fevereiro
de 2012. (3.2) Aprovar a proposta de Administração para destinação do resultado do exercício social de 2011
da seguinte forma: (i) pagamento e distribuição da parcela de até R$ 604.358,00 a título de participação nos
lucros aos empregados, nos termos do Estatuto Social da Companhia; (ii) do LUCRO LÍQUIDO do exercício findo
em 31 de dezembro de 2011 no valor de R$ 167.178.375,18 destinar o valor de R$ 8.358.918,76 para
constituição da RESERVA LEGAL, conforme o disposto no Estatuto Social da Companhia e de acordo com o artigo
193 da Lei nº. 6.404/76; (iii) do saldo restante de LUCRO LÍQUIDO do exercício findo em 31 de dezembro de
2011, aprovar a distribuição aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, a
título de DIVIDENDOS, a importância de R$ 119.114.592,32, correspondendo a R$ 14.551,012988 por
ação, que corresponde a 75% do lucro líquido ajustado. A Companhia efetuará o pagamento do valor líquido
total de R$ 119.114.592,32 aos acionistas até o dia 30 de abril de 2012, ficando desde já autorizados os
representantes legais da Companhia a tomarem as providências necessárias para a efetivação da operação; (iv)
do LUCRO LÍQUIDO findo em 31 de dezembro de 2011, após as deduções referidas acima, aprovar, nos termos do
Estatuto Social, a destinação do valor líquido restante do exercício de 2011 no valor de R$ 39.704.864,10, à
conta RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS. O novo valor da RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS, considerando
o saldo existente de R$ 50.000.000,00, passa a ser de R$ 89.704.864,10. (4) Aprovar a reeleição dos
membros do Conselho Fiscal: como membros titulares, reeleger os Srs. José Marcolino Lincoln, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº. 357.519-SSP/DF, inscrito no CPF/
MF sob o nº. 018.336.694-87, Pedro Jucá Maciel, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG
nº. 4547788 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº. 027.141.784-64 e, José Antônio Lima Tenório, brasileiro,
casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº. 688.822 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 146.436.341-20, todos residentes e domiciliados na Cidade de Brasília – DF. E, como respectivos suplentes,
reeleger os Srs. Carlos José Rolim de Mello, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
RG n°. 14.661.037 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°. 075.711.958-10, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade
RG nº. 480.046 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 473.347.541-15, e Linaldo Miranda Malveira Alves,
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº. 18.618 e no inscrito no CPF/MF sob o nº. 704.442.26168, ambos residentes e domiciliados na cidade de Brasília - DF. Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis
ao original da ata arquivada na Sede da Companhia. Paula Mattos Lucchetti – Secretária da Reunião. JCDF
nº.20120925893 - Protocolo: 12/092589-36 de 27/11/2012 – Luiz Fernando P. de Figueiredo - Secretário Geral.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição ﬁnanceira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 2.041/2.235, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 90.400.888/0001-42,
na qualidade de coordenador líder da Oferta (abaixo deﬁnida) (“Santander” ou “Coordenador Líder”), em conjunto com a
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”) e a XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XP Investimentos” e,
em conjunto com a Rio Bravo e eventuais coordenadores adicionais que venham a ser eventualmente contratados anteriormente ao registro da Oferta,
“Coordenadores Contratados” e, ainda, os Coordenadores Contratados, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) comunicam que
foram subscritas e integralizadas 4.014.340 (quatro milhões quatorze mil trezentos e quarenta) cotas, emitidas sob a forma nominativa e escritural,
com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), na data de 21 de dezembro de 2012 (“Cotas”), de emissão do SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.915.840/0001-14 (“Fundo”), perfazendo o montante de:

R$ 401.434.000,00

(Quatrocentos e um milhões quatrocentos e trinta e quatro mil reais)
O Fundo é administrado pela Rio Bravo, sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício proﬁssional
de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, neste ato representada
na forma de seu Contrato Social (“Instituição Administradora”).
O Fundo foi constituído em 24 de setembro de 2012, por ato da Instituição Administradora, conforme “Instrumento Particular de Constituição
do Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, que aprovou a emissão e a oferta pública das Cotas do Fundo, bem como
seu regulamento (“Regulamento”), datado de 24 de setembro de 2012 e registrado em 25 de setembro de 2012, sob nº 1.372.278 perante o 5º Oﬁcial
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo.
Nos termos do artigo 24 da Instrução da CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CMV 400”), o Volume Total
da Oferta foi acrescido em 11,4% (onze inteiros e quatro centésimos por cento), ou seja, em até 348.340 (trezentos e quarenta e oito mil,
trezentas e quarenta) Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas (“Cotas do Lote Suplementar”), conforme opção outorgada pelo
Fundo ao Coordenador Líder e, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, o Volume Total da Oferta, sem considerar as Cotas do
Lote Suplementar, foi acrescido em 20% (vinte por cento), ou seja, em até 611.000 (seiscentas e onze mil) Cotas, nas mesmas condições e no mesmo
preço das Cotas (“Cotas Adicionais”).
AS COTAS FORAM COLOCADAS CONFORME O SEGUINTE DEMONSTRATIVO
Tipo de Investidor
Pessoas Físicas
Fundos de Investimento Imobiliário
Demais Fundos de Investimento
Entidades de Previdência Privada
Companhias Seguradoras
Cooperativas
Investidores Estrangeiros
Coordenadores Contratados Participantes do Consórcio da Distribuição Pública
Instituições Financeiras Ligadas ao Administrador ou aos Participantes do Consórcio
Demais Instituições Financeiras
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Administrador ou aos Participantes do Consórcio
Demais Pessoas Jurídicas
Pessoas Vinculadas
Outros (União, Estado, Município ou Autarquias)
TOTAL

Quantidade de Cotas Número de Subscritores
2.500.485
10.110
230.000
2
875.576
52
261.926
6
56.128
3
13
1
7.760
1
0
0
0
0
0
0
0
0
65.750
164
16.306
72
396
1
4.014.340
10.412

A CONSTITUIÇÃO DO FUNDO FOI AUTORIZADA PELA CVM EM 10 DE OUTUBRO DE 2012. A OFERTA FOI PREVIAMENTE SUBMETIDA
À ANÁLISE DA CVM E REGISTRADA SOB Nº CVM/SRE/RFI/2012/043, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2012.
INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, COORDENADORES E INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA DAS COTAS:
• Instituição Administradora e Coordenador Contratado
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 3º andar, São Paulo - SP
• Coordenador Líder
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041/2.235, São Paulo - SP
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• Coordenador Contratado
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, Rio de Janeiro - RJ
• Instituição Escrituradora das Cotas
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, São Paulo - SP
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“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre
a qualidade do Fundo, bem como sobre a Oferta e as Cotas distribuídas.”
“As aplicações do Fundo não contam com garantia da Instituição Administradora, dos Coordenadores, de qualquer parte a eles
relacionadas, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.”
“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.”
“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de investimento ao aplicar seus recursos.”
“Não há compromisso ou garantia por parte da Instituição Administradora, dos Coordenadores, de qualquer parte a eles relacionadas
de que o objetivo de investimento do Fundo será atingido.”
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ECTX S.A.

CNPJ nº 14.675.270/0001-07 - NIRE 35.300.415.647
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de dezembro de 2012, às 15:00 horas, na sede da ECTX S.A. (“Companhia”), na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 11º andar, Sala 4, CEP 04543-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, em razão da presença de acionistas representando 100% do capital
social da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. Presentes, ainda, o Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, Diretor
Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores, e o Sr. Marcos Venicio Sanches, inscrito no nº CRC/SP 218.030/O-9
representante da auditoria externa GrantThornton Auditores Independentes.3. MESA: Presidente: Sr.Otávio Maluf;Secretário: Sr.Flávio
Maluf.4.PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011, nos termos do art. 294 da Lei nº 6.404/76. 5. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2011 e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (ii) deliberar sobre a remuneração global
anual dos administradores da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:
6.1. Autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º,
da Lei nº 6.404/76. 6.2. Aprovar, sem ressalvas, após exame e discussão, as contas da administração, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, e suas respectivas Notas Explicativas
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, devendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o
Parecer dos Auditores Independentes ser, por cópias autenticadas, arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo juntamente com
a ata que se refere a esta Assembleia, na forma do disposto no art.294 da Lei nº 6.404/76.6.3.Registrar que, tendo em vista a Companhia não
ter auferido lucros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas.
6.4.Fixar, em até R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), o montante global anual a ser distribuído aos administradores da Companhia para
o exercício social de 2012, a título de remuneração fixa e variável, incluindo benefícios de qualquer natureza; ratificando-se, ainda, os
pagamentos realizados aos administradores a título de remuneração até a presente data. Caberá ao Conselho de Administração da
Companhia fixar a remuneração individual de cada membro da Diretoria e do próprio Conselho de Administração. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF - Presidente da mesa. (a) FLÁVIO MALUF - Secretário da Mesa. Acionistas
(a) EUCATEX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO e EUCATEX TINTAS E VERNIZES LTDA.; e, ainda, MARCOS VENICIO SANCHES (Grant
Thornton Auditores Independentes).Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.São Paulo, 13 de dezembro de 2012.
Flávio Maluf - Secretario da Mesa.JUCESP nº 543.778/12-5 em 19/12/2012.Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
CNPJ/MF nº 06.164.253/0001-87
NIRE 35.300.314.441

FATO RELEVANTE

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.
C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE nº 35.300.170.563
Ata da 125ª Reunião do Conselho de Administração
I. Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2012, às 12hrs, na sede social
da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas,
12.901, Torre Norte, 30o andar. II. Mesa: Sr. Jairo de Campos, Presidente da mesa; Srta. Vanessa di
Sanzo Guilherme, Secretária. III. Convocação: Convocação dos membros do Conselho de
Administração nos termos do Estatuto Social. IV. Presença: totalidade dos membros efetivos do
Conselho de Administração, compreendendo o Sr. Jairo de Campos, presente na sede social da
Companhia, Sr. Maurício Lotufo Maudonnet, a Sra. Elizabeth DeLaRosa, o Sr. Gláucio João
Agostinho e a Sra. Andrea E. Bertone, mediante manifestação antecipada de voto por correio
eletrônico, nos termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. V. Ordem do Dia: (i) tomar
conhecimento e ratificar a aprovação da venda do veículo automotivo ao Diretor Presidente da
Companhia, tendo em vista a alteração de seu valor de venda discriminado na ata da 120ª Reunião do
Conselho de Administração, de acordo com a Política Interna denominada “Veículos Designados” da
Companhia. VI. Deliberações: Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente do
Conselho de Administração declarou regularmente instalada a reunião, tendo em vista o recebimento
antecipado dos votos, por correio eletrônico, dos demais Conselheiros da Administração efetivos, nos
termos do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. (i) Foi informado pela Srta. Vanessa di Sanzo
Guilherme, advogada interna da Companhia, o quanto descrito no relatório encaminhado à Diretoria
pela Gerência de Administração e Logística/002/2012 - Revisão 1, elaborado pelo Gerente Geral de
Administração e Logística, Sr.Carlos Alberto Pedroso, acerca da alteração do valor de venda, de acordo
com a Política Interna denominada “Veículos Designados” da Companhia, tendo em vista que referida
venda só ocorreu no mês de outubro de 2012, do veículo automotivo do Diretor Presidente da
Companhia, a seguir descrito: (a) da marca Toyota, modelo Hillux SW4 SRV 4x4 Diesel,
Ano de fabricação/Modelo 2009/2010, Chassi 8AJYZ59G5A3037971, Placa EMK 0745, pelo valor de
R$63.733,75 (sessenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).
Nesse sentido, tendo em vista o referido relatório ter sido encaminhado pela Diretoria para aprovação
do Conselho de Administração, uma vez que se trata do veículo do Diretor Presidente da Companhia,
os Srs. Conselheiros de Administração após analisarem a matéria, aprovaram, por unanimidade
dos presentes, a venda do citado veículo ao respectivo Diretor, considerando que tal venda está
em conformidade com a Política Interna denominada “Veículos Designados” da Companhia.
VII. Encerramento e Lavratura da Ata: Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente
reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro assunto a
considerar e, não havendo resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e determinou que se
lavrasse a ata da presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes, passando a constar do livro próprio. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 14 de novembro de 2012. Vanessa di
Sanzo Guilherme - Secretária. JUCESP nº 530.660/12-0 em 07/12/2012. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
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SÃO PAULO, 21 DE DEZEMBRO 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, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos seus
acionistas e ao mercado que foi aprovada, em Reunião do Conselho de Administração, realizada
na data de hoje, a alienação de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em
tesouraria, nos termos da Instrução CVM n.º 10 de 14 de fevereiro de 1980, conforme alterada,
nas condições dispostas abaixo.
O objetivo é a alienação de ações preferenciais mantidas em tesouraria, tendo em vista o
encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia, aprovado em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2011, em razão de não mais
prevalecerem as circunstâncias que resultaram na manutenção das referidas ações em tesouraria.
O prazo máximo para a realização das alienações ora autorizadas é até o dia 13 de fevereiro de
2013, a partir da presente data.
A quantidade total a ser alienada é de até 3.724.225 ações preferenciais da Companhia mantidas
em tesouraria.
A quantidade de ações de emissão da Companhia em circulação no mercado é de 98.129.437
ações preferenciais, conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição
ﬁnanceira depositária em 20 de dezembro de 2012.
As alienações serão realizadas na BM&FBOVESPA, a preço de mercado, com a intermediação da
seguinte instituição ﬁnanceira:
• BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
2.041/2.235, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04543-011.
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 810
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 custobenefício do mercado.
SOBRE A WEBJET LINHAS AÉREAS S.A.
A Webjet Linhas Aéreas S.A., controlada da VRG Linhas Aéreas S.A. opera cerca de 140 voos diários
para 18 mercados domésticos, utilizando uma frota de aeronaves Boeing 737-300 e 737-800 Next
Generation. A GOL anunciou em agosto de 2011 a aquisição da Webjet.
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.
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BM&FBOVESPA

SÃO PAULO, 21 DE DEZEMBRO 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 (“Companhia”), comunica a segregação das atividades relacionadas ao programa de
relacionamento “Smiles”, atualmente conduzidas pela sua controlada VRG Linhas Aéreas S.A.
(“VRG”), as quais passarão a ser conduzidas pela Smiles S.A., sociedade recentemente constituída
e sob controle da Companhia.
Conforme comunicado anteriormente ao mercado, a Companhia está avaliando a possibilidade
de realizar uma oferta pública inicial de ações da Smiles S.A., sem que haja qualquer estimativa
ou previsão para a conclusão dessas análises. A Companhia destaca que não foi tomada até o
momento qualquer decisão a respeito desse assunto e poderá realizar ou não a oferta pública
inicial ou qualquer outra operação alternativa com relação à Smiles S.A. A Companhia informa que
a realização de uma oferta pública inicial estará sujeita às condições dos mercados de capitais
nacional e internacional e à obtenção de um prévio registro junto a Comissão de Valores Mobiliários
e demais formalidades aplicáveis à esse tipo de operação.
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 65 destinos em 10 países na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando
uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais
seguras, eﬁcientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES 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 aéreas. A companhia possui também o serviço
logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros
e seis 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.

