Gafisa S.A. Gafisa Elege Odair Senra como
Presidente do Conselho de Administração
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA- São Paulo, May 28, 2012 – Gafisa S.A. (Bovespa: GFSA3; NYSE: GFA), a
principal incorporadora residencial diversificada do Brasil, nomeia hoje Odair Garcia Senra para suceder Caio
Racy Mattar como presidente do conselho. Odair, um dos executivos mais experientes do setor imobiliário
brasileiro, iniciou uma carreira de sucesso na Gafisa há mais de 40 anos.
Na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada em
11 de maio de 2012, Odair foi eleito e bem-vindo pelos Conselheiros recém-nomeados. Senra trabalhou para a
Gafisa por mais de 40 anos e, por conta da sua nomeação como presidente, encerra suas responsabilidades de
gestão a partir de agora.
Engenheiro Civil, Odair Garcia Senra iniciou sua carreira profissional em 1970, como estagiário da antiga Gomes
de Almeida Fernandes, atual Gafisa S.A. Conhece a companhia como poucos, por ter crescido nela ocupando
diversos cargos: engenheiro de obra, gerente geral de obras, diretor de construção, diretor de incorporação e
diretor de relações institucionais.
"Gostaria de agradecer ao Caio por seu serviço à Gafisa. Estou muito satisfeito em assumir este novo papel como
presidente e para apoiar os meus colegas diretores e nossa equipe de gestão qualificada na execução da
estratégia de reviravolta da Gafisa. É uma empresa de classe mundial com uma herança forte. Vejo que a revisão
da estrutura e da estratégia da Companhia, nossas marcas fortes e o mix apropriado de produtos gerarão um
retorno de longo prazo para os acionistas.", diz Odair.
O novo presidente é também diretor do Secovi (Sindicato da Habitação), tendo iniciado seu atual mandato na
entidade em 2005; vice-presidente do SindusCon-SP (Sindicato da Construção), entidade que ele representa na
Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU) desde 2006; , membro do Conselho Diretor do Instituto Mauá
de Tecnologia, representando o SindusCon-SP e Membro do Conselho Consultivo da FIABCI/Brasil.

Sobre a Gafisa
A Gafisa é líder em incorporação residencial diversificada, tem presença nacional e atende todos os segmentos
demográficos do mercado brasileiro. Há 57 anos concluímos e vendemos mais de 1,000 empreendimentos e
construímos mais de 12 milhões de metros quadrados de residências, mais do que qualquer outra incorporadora
residencial no Brasil. A Gafisa é também uma das marcas mais respeitadas e conhecidas do mercado imobiliário,
reconhecida por sua qualidade, consistência, e profissionalismo. Entre nossas marcas mais famosas estão Tenda,
que atende ao segmento Econômico, além de Gafisa e Alphaville, que oferecem uma variedade de opções
residenciais para os segmentos de média e alta renda. A Gafisa S.A. é negociada no Novo Mercado da
BM&FBOVESPA (BOVESPA:GFSA3) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:GFA).
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