Barueri, 13 de novembro de 2014.

À
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
At.:

Sr. Nelson Ortega
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Valdir de Jesus Nobre – Superintendente de Relações com Mercado e Intermediários
Via Sistema IPE

Ref.:

Ofício BM&FBOVESPA Nº3512/2014-SAE – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
veiculada na imprensa.

Prezados Senhores:
Fazemos referência ao Ofício em epígrafe, por meio do qual V. Sas. solicitaram esclarecimentos sobre
a notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, na edição de 12/11/2014, na qual consta, entre outras
informações, que: (i) a Diagnósticos da América S/A ("Companhia” ou "DASA") não atingirá os R$ 200
milhões de investimentos planejados em seu orçamento de 2014; e (ii) para 2015, a DASA estima um

capex (investimento) de cerca de R$ 200 milhões, o qual ainda não foi aprovado.
Diferentemente do divulgado no jornal Valor Econômico na edição de 12/11/2014, as informações
trazidas na teleconferência não foram decorrentes de afirmação do Sr. Dickson Esteves Tangerino,
Diretor Presidente da Companhia.
Esclarecemos que as informações são decorrentes de afirmação do Sr. Paulo Bokel Catta-Preta, Diretor
de Relações com Investidores da Companhia, na teleconferência realizada, em 11 de novembro de
2014, com acionistas, analistas e imprensa para apresentação dos resultados da Companhia relativos
ao 3º trimestre de 2014. A Companhia esclarece, ainda, que a informação em comento, reflete apenas
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a posição pessoal do Sr. Paulo Bokel, não havendo qualquer projeção ou estimativa formal da DASA
divulgada ao mercado nesse sentido.
Ressaltamos que, as informações prestadas pela Companhia ao mercado a respeito do item (i)
limitam-se, seguindo padrões adotados pela DASA, aos valores aprovados pelo Conselho de
Administração da Companhia, conforme se segue:
“Aplicações em 2014:
Expansão orgânica, reformas e equipamentos de exames

138.595.489,29

Tecnologia da Informação - Modernização, Desenvolvimento e Manutenção

50.322.167,00

Outros

11.097.432,97

Total das aplicações

200.015.089,26”

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais considerados necessários.
Atenciosamente,

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

_________________________________
Paulo Bokel Catta-Preta
Diretor de Relações com Investidores
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