Dias d’Ávila, 15 de Maio de 2017. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa: PMAM3), a maior
produtora brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos,
conexões e suas ligas, em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, e respectivas alterações, informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, o Conselho de Administração elegeu, na presente data, o Sr. André Luis da Costa Gaia para o
cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, cargo, este, que vinha sendo
ocupado interinamente pelo Sr. Marcos Camara, Diretor Presidente.
O Sr. André Luis da Costa Gaia possui graduação em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia da
UFRJ com MBA em Finance and International Business na Walter Haas School of Business em Berkeley, CA
(EUA). Iniciou a sua trajetória profissional na área internacional do Banco Itaú l em 1989. Após 12 anos de
carreira no Banco Itaú atuando nas áreas de tesouraria, riscos e controladoria gerencial, assumiu a posição de
Director of Sales Financing na Embraer, onde também exerceu as funções de Director of Investor Relations e
Director of Internal Controls. O Sr. André ainda atuou como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
da Vix Logística, além de contar com participações no comitê de ética da Embraer, no Comitê de Finanças da
Vix Logística, e de ter atuado como conselheiro da Associação Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA.
O Sr. André Luis da Costa Gaia toma posse e inicia seu mantado a partir de 18 de maio de 2017, e o Sr. Marcos
Paletta Camara, que acumulava os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro interino e Diretor de
Relações com Investidores, passará a atuar apenas como Diretor Presidente pelo mandato remanescente ao
cargo.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11) 2199-7604
ou ri@paranapanema.com.br.
Marcos Paletta Camara
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e
suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros
incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de
Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que
incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões
semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas
declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de
controle ou previsão da Paranapanema.

