Santo André (SP), 26 de julho de 2018.

À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira

C/C
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários

Ref.:
1.483/2018-SAE
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
A Paranapanema S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), em atenção ao Ofício 1.483/2018-SAE
(“Ofício”) recebido em 26.07.2018, por meio do qual esta Superintendência de
Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável solicita
esclarecimentos a respeito da notícia veiculada no website jornal Valor Econômico, em
26.07.2017, sob o título “Paranapanema e Roberto Giannetti da Fonseca são alvos da Zelotes”,
vem, tempestivamente, prestar os esclarecimentos solicitados.
Para melhor compreensão da consulta formulada e dos esclarecimentos prestados pela
Companhia, transcrevem-se os itens objeto do questionamento do Ofício:
26 de julho de 2018
1.483/2018-SAE
Paranapanema S.A.
At. Andre Luis da Costa Gaia
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo website do jornal Valor Econômico, em 26/07/2018, sob o título
“Paranapanema e Roberto Giannetti da Fonseca são alvos da Zelotes”, consta, entre outras
informações, que:

1

1.
2.

A nova etapa da Operação Zelotes deflagrada hoje tem como alvos a empresa metalúrgica
Paranapanema e o empresário e economista Roberto Giannetti da Fonseca;
Ele é suspeito de receber R$ 2,2 milhões em propina para atuar para favorecer a empresa,
que conseguiu se livrar de débitos de cerca de R$ 900 milhões no Carf em 2014.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 27/07/2018, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.

Em resposta à solicitação de esclarecimentos descritos no Ofício, a Companhia informa que:
1.

A Companhia e seus administradores e atuais gestores não foram alvos de busca e
apreensão, notificados, tampouco intimados ou informados pelas autoridades
competentes sobre os fatos ocorridos na presente data, narrados pelo jornal Valor
Econômico em 26.07.2018.

2.

A Companhia também não teve acesso às informações oficiais da investigação ou aquelas
usadas como base para referida notícia. A Companhia, seguindo seus procedimentos
internos de compliance, tomará as medidas cabíveis.

3.

Reitera-se o absoluto repúdio da Companhia com relação a quaisquer atos de ilegalidade
e corrupção, e reforça que adota rigorosos procedimentos internos para a contratação e
pagamento de seus prestadores serviços.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e esclarecer o que se fizer necessário.
Atenciosamente,

PARANAPANEMA S.A.
André Luis da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

2

