
-----Mensagem original----- 
De: esoldado@bovespa.com.br [mailto:esoldado@bovespa.com.br] Em nome de 
Gre@bovespa.com.br 
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2009 15:45 
Para: RECRUSUL.0215134745201.fax@bovespa.com.br; recrusul@recrusul.com.br 
Cc: sep@cvm.gov.br; gma-1@cvm.gov.br; gea-1@cvm.gov.br; gea-2@cvm.gov.br; 
gea-3@cvm.gov.br; gea-4@cvm.gov.br; renator@cvm.gov.br; 
julianab@cvm.gov.br; papera@cvm.gov.br; patrick@cvm.gov.br; 
rmendes@cvm.gov.br; sandro@cvm.gov.br; oscar@cvm.gov.br; tunes@cvm.gov.br; 
kelly@cvm.gov.br; nilzam@cvm.gov.br; jairo@cvm.gov.br; brunof@cvm.gov.br; 
andreaalves@cvm.gov.br; gsantos@cvm.gov.br; psarno@cvm.gov.br; 
Hasler@cvm.gov.br; elessandra@cvm.gov.br; rsampaio@cvm.gov.br; 
alexandrep@cvm.gov.br; josimar@cvm.gov.br; paulor@cvm.gov.br; 
Elaine@cvm.gov.br; augustoc@cvm.gov.br 
Assunto: GAE/CREM 1244/09 - REITERANDO - GAE/CREM 955/09 - RECRUSUL S.A.  
Prioridade: Alta 
 
 
GAE/CREM 1244/09 
4 de maio de 2009 
 
 
RECRUSUL S.A. 
Sr. Francisco Asclepio Barroso Aguiar 
Diretor de Relações com Investidores 
 
Ref.: reiterando nosso ofício GAE/CREM 955/09 de 27/4/2009 
 
Prezado Senhor, 
 
 
Considerando os termos do edital de convocação da AGO de 13/05/2009, e para 
um  maior  esclarecimento  ao  mercado,  solicitamos  nos  informar se será 
proposta a essa assembléia a distribuição  de  algum  benefício aos 
acionistas, ou seja, dividendo, juros sobre o capital próprio ou eventuais 
remuneração  de  capital.  Caso  positivo, fornecer o valor bruto em R$ por 
ação ordinária e preferencial. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
(original assinado por) 
Jorge Antonio Tambucci 
Coordenadoria de Relações com Empresas 
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
Fone (11) 3233-2207/2233/2064/2177 
 
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
     Srª  Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com 
Empresas 
     Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado 
e Intermediários 
                                                                                
   Esclarecemos  que  a resposta dessa empresa deve ser enviada 
exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se a Categoria: 
Comunicado ao Mercado e,  em  seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre 
consultas CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo 
para a Bovespa e CVM.         
   Para  um  melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve 
ser transcrita a consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.       
                                                                                



 
  AV. LUIZ PASTEUR, 1020 - TRÊS PORTOS 
                      CEP.: 93212-360  SAPUCAIA DO SUL - RS     BRASIL 
                      FONE: (051) 474-1233   FAX: (051) 474-1897 

 

 
Sapucaia do Sul, 05 de maio de 2009. 
 
 
 

À 
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA 
 
Sr. Jorge Antonio Tambucci 
Supervisão de Relações com Empresas 
 
 
Senhor, 
 
 
Em atenção à sua mensagem recebida via fax em 04 p.p., esclarecemos 
que, quanto a Assembléia Geral Ordinária convocada para o próximo dia 13, 
a Administração da Companhia não está propondo qualquer distribuição de 
resultados ou benefícios aos Senhores Acionistas. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos, cordialmente. 
 
 
 
 
Francisco Asclépio Barroso Aguiar 
Diretor de Relações com os Investidores 
 
 
 
C/C. Comissão de Valores Mobiliários - CVM 


