Dias D’Ávila, 25 de outubro de 2019. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), a maior
produtora brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos,
conexões e suas ligas, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a partir do dia 25 de
novembro de 2019 se iniciará a Manutenção Programada 2019 em sua Planta Industrial de Dias D’Ávila (BA).
Conforme previamente planejado, nossos colaboradores realizarão a partir do dia 25/11, com cerca de 20 dias
de duração, atividades de manutenção na Planta de Dias D’Ávila para a garantia operacional, aumento de
produtividade e confiabilidade da unidade industrial, e que contarão com o apoio de mais de cerca de 2000
funcionários terceirizados.
A Manutenção Programada 2019 tem como objetivo a revisão e o aprimoramento das operações da
Companhia, com foco em sua capacidade operacional, melhoria da produtividade, segurança e meio
ambiente nas áreas de fundição, conversão e na planta de ácido sulfúrico. Os recursos financeiros envolvidos
estão inseridos no volume de CAPEX planejado e orçado para o ano corrente.
Este tipo de atividade é recorrente na indústria do cobre. Empresas de todo o mundo realizam
periodicamente estas manutenções com o mesmo objetivo, qual seja, garantir a integridade operacional
das suas plantas industriais.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a área de Relações com Investidores: (11) 2199-7604 ou
ri@paranapanema.com.br.

Luiz Carlos Siqueira Aguiar
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.

