DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n.º 61.486.650/0001-83

COMUNICADO AO MERCADO

A Diagnósticos da América S.A. ("DASA" ou "Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, que o Conselho de Administração da Companhia, aprovou em reunião
realizada nesta data, a indicação pela administração de chapa candidata para eleição do
Conselho de Administração a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no
dia 22 de abril de 2013, composta por 5 (cinco) membros, a saber:
1) Romeu Côrtes Domingues, 50 anos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/RJ sob o
nº 52.47807-9 (CRM/RJ) e no CPF/MF sob o nº 893.268.737-49, para ocupar o cargo de
Presidente do Conselho de Administração. Atualmente o Sr. Romeu ocupa o cargo de
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como atua como membro
participante do Comitê de Auditoria (órgão não estatutário);
2) Oscar de Paula Bernardes Neto, 66 anos, brasileiro, casado, engenheiro químico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP),

inscrito no CPF/MF sob nº

037.057.307-20, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Atualmente o Sr. Oscar ocupa o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, bem como atua como Coordenador do Comitê de Gente (órgão não estatutário);
3) Dickson Esteves Tangerino, 46 anos, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.656.888-7 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº
819.487.607-97, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração.
Atualmente o Sr. Dickson ocupa os cargos de Diretor Presidente e membro do Conselho de
Administração da Companhia. Também atua como membro efetivo do Comitê de Gente (órgão
não estatutário);
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4) Carlos Fernando Costa, 46 anos, brasileiro, divorciado, matemático, portador da cédula
de identidade RG nº 15.763.672-0 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.034.738-31,
para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração. Atualmente o Sr. Carlos
ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como atua como
membro participante do Comitê de Auditoria (órgão não estatutário);
5) Maurício Bittencourt Almeida Magalhães, 40 anos, brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade RG nº 08.865.525-3 (IFP/RJ), e inscrito no CPF/MF sob o nº
025.339.257-80, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração. O Sr.
Mauricio atualmente não exerce nenhum cargo na Companhia.
A Companhia informa que os Srs. Oscar de Paula Bernardes Neto, Carlos Fernando Costa e
Mauricio Bittencourt Almeida Magalhães são considerados membros independentes, conforme
definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BMF&BOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, restando atendido o percentual exigido por referido
regulamento.
Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, a
Companhia reapresentou, nesta data, a proposta da administração no site da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.dasa3.com.br), para
apresentação das informações detalhadas sobre o curriculum e dados pessoais dos candidatos
que compõem a chapa ora indicada.

Barueri, 04 de abril de 2013.
___________________________
Paulo Bokel Catta-Preta
Diretor de Relações com Investidores
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