
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Recrusul S/A 

Companhia Aberta – CVM n° 12572  
CNPJ 91.333.666/0001-17 NIRE 43300005003 
Av. Luiz Pasteur, 1020 – Sapucaia do Sul – RS 

 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

Sapucaia do Sul, 22 de abril de 2016 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa produtora de 
implementos rodoviários e equipamentos para refrigeração de transportes e industrial vem informar aos 
Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue: 
 
Inicialmente gostaríamos de agradecer a parcimônia de todos nossos acionistas e ao mercado em geral por 
acompanhar o desafio de reestruturação da Companhia através da desmobilização do ativo imobiliário e, 
principalmente ao Senhor Deus, por nos proporcionar grande perseverança neste enorme desafio – “Mas não 
somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz 
perseverança; a perseverança produz um caráter aprovado; e o caráter aprovado produz confiança. E a 
confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito 
Santo que Ele mesmo nos outorgou – Rm 5:3-5”. Com base nisto, é com muita contemplação que queremos 
informar que nesta data recebemos informação de nossos Assessores Jurídicos que, a única proposta firme de 
compra do Ativo Imobiliário, foi homologada pela Excelentíssima Juíza de Direito Cível da Comarca de Sapucaia 
do Sul, referendado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que foi a aprovação do Plano de 
Reestruturação dos Pagamentos da Recuperação Judicial de 2006 e a homologação da venda do ativo 
imobiliário para o comprador Dimorano Comercial de Equipamentos Ltda, fazendo parte do grupo Dalla Santa – 
um dos maiores Grupos Imobiliários da Região Metropolitana de Porto Alegre. O valor líquido e certo foi de R$ 
14,5 milhões a serem pagos em três parcelas de R$ 2,0 milhões e o restante em dezoito parcelas de R$ 472,2 
mil. Com isto, e com a aprovação do ajuste dos pagamentos dos credores das classes trabalhistas, 
quirografárias e extra-concursais, poderemos implementar o Plano de Ajuste aprovado na AGC de 07 de janeiro 
de 2016 e tão longamente esperado por todos nossos acionistas bem como todos aqueles que acompanham a 
reestruturação da Recrusul S/A. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Bernardo Flores 
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

 


