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FATO RELEVANTE
São Paulo, 02 de janeiro de 2018. A Contax Participações S.A. (“Companhia”; CTAX3), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02,
comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que, nesta data, recebeu a
renúncia de administradores e aprovou a eleição de um novo Diretor de Finanças e Diretor de
Relações com Investidores (“CFO”).
Novo CFO e Renúncia de Administradores
A Companhia informa o recebimento da renúncia da conselheira Sra. Christiane Almeida
Edington aos cargos ocupados no Conselho de Administração, no Comitê de Pessoas e no
Comitê Estratégico Operacional.
Os membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei 6.404/76, elegeram
a Sra. Cristiane Barretto Sales como membro efetivo do Conselho de Administração em
substituição ao cargo vago, o qual ocupará até a próxima assembleia geral de acionistas da
Companhia. Com o retorno da Sra. Cristiane Barretto Sales ao Conselho de Administração, ela
deixa de ocupar os cargos de Diretora de Finanças e Diretora de Relações com Investidores da
Companhia.
A Sra. Cristiane Barretto Sales, que havia sido eleita como membro do Conselho de
Administração em 2016, deixou esta posição logo após sua eleição para dedicar-se
integralmente à diretoria financeira e de relações com investidores da Companhia. Durante o
período em que esteve à frente destas diretorias, a Sra. Cristiane promoveu a reestruturação da
área, aprimorando os controles e processos internos, com foco na redução das despesas e
capitaneou, com êxito, o processo de reperfilamento do endividamento financeiro da Companhia
durante o ano de 2017.
Após essas importantes conquistas, a Sra. Cristiane Barretto Sales volta a integrar o Conselho
de Administração da Companhia, com o objetivo de assegurar uma transição coordenada que
permita a continuidade dessas importantes conquistas, agregando adicionalmente ao Conselho
de Administração sua larga experiência executiva nas definições estratégicas de longo prazo.
Para ocupar as posições de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, o
Conselho de Administração elegeu o Sr. André Tavares Paradizi, que ocupava o cargo de
Diretor de Controle e Gestão, a quem caberá o desafio de manter o contínuo aprimoramento dos
controles da Companhia e dos trabalhos anteriormente desenvolvidos. Com carreira trilhada em
empresas de grande porte, o Sr. André possui consolidado histórico na área financeira e no setor
de telecomunicações.
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O Sr. André Tavares Paradizi ingressou na Liq em 2016 como Diretor de Controle e Gestão,
participando ativamente no processo de redução de custos da Companhia. Antes da Liq, André
Paradizi ocupou a posição de Diretor Administrativo e Financeiro na Ericsson Inovação S.A. entre
2015 e 2016. De 2008 a 2015, ocupou diversos cargos de liderança nas áreas financeira e
administrativa no grupo Telefónica Brasil e entre 1998 e 2008 trabalhou na Telemig Celular nas
áreas administrativa e financeira. É formado em Administração de Empresas pela Faculdade de
Ciências Empresariais da Universidade Fumec de Minas Gerais, com MBA Executivo de
Finanças pelo IBMEC e pós-graduado em Marketing pela Fundação Dom Cabral.
A Liq agradece a Sra. Christiane Almeida Edington por suas contribuições como membro do
conselho da Companhia, bem como a Sra. Cristiane Barretto Sales por toda dedicação e
realizações no período de sua gestão e deseja sucesso na condução de suas atribuições como
membro do Conselho de Administração bem como ao Sr. André Paradizi nos desafios do seu
novo cargo.
Em função das movimentações acima, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
eleição da Sra. Cristiane Barretto Sales no Comitê de Pessoas, Comitê de Auditoria, Gestão
de Riscos e Compliance e no Comitê Financeiro. Adicionalmente, o Sr. Rodrigo Soares
Lélles deixa o Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance para ocupar cargo de
membro do Comitê de Pessoas da Companhia e o Sr. Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá
deixa o Comitê Financeiro para ocupar o cargo de membro do Comitê Estratégico Operacional.
Diante das referidas alterações, os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração
da Companhia passam a ter seguinte composição:

Comitês de Assessoramento

Auditoria, Gestão de Riscos e
Compliance

Membros

Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá
Vital Jorge Lopes
Cristiane Barretto Sales
Vital Jorge Lopes

Financeiro

Fábio Soares de Miranda Carvalho
Cristiane Barretto Sales
Rodrigo Soares Lélles

Estratégico Operacional

Fábio Soares de Miranda Carvalho
Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá

Pessoas

Cristiane Barretto Sales
Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá
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Rodrigo Soares Lélles

A Companhia, por meio de seu Diretor de Relação com Investidores, está à disposição para
eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo.
André Tavares Paradizi
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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