
RECRUSUL S/A (em Recuperação Judicial) 
Companhia Aberta 

CNPJ 91.333.666/0001-17 
 

FATO RELEVANTE 
 
Nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 358/02, Recrusul S/A e Grupo de Investidores abaixo qualificados, 
informam aos acionistas e ao mercado em geral, que nesta data foi efetivada a alienação e a transferência de 
1.748.832.631 (hum bilhão setecentos e quarenta e oito milhões oitocentos e trinta e dois mil e seiscentas e 
trinta e uma ações) detidas pela empresa Cruzeiro do Sul - Administração, Representação e Participações Ltda, 
representando 77,76% do total de ações ordinárias e 25,92% do capital total da Recrusul S/A. 
 
A referida aquisição foi realizada pelo seguinte Grupo de Investidores listados a seguir: André Luis Salvetti, CPF 
060.016.788/-71, 50.000.000 ações, representando 2,22 % das ordinárias e 0,74 % do total; Ari José Hilgert, 
CPF 108.127.840-49, 349.000.000 ações, representando 15,52 % das ordinárias e 5,17 % do total; Ernani 
Catalani Filho, CPF 046.823.318-09,  120.000.000 ações, representando 5,34 % das ordinárias e 1,78% do 
total; Francisco Asclépio Barroso Aguiar, CPF 170.810.253-15, 350.000.000 ações, representando 15,56% das 
ordinárias e 5,19% do total; José Osvaldo Morales, CPF 010.409.368-49,  60.000.000 ações, representando 
2,67 % das ordinárias e 0,89 % do total; José Osvaldo Morales Júnior, CPF 066.016.438-82, 60.000.000 ações, 
representando 2,67 % das ordinárias e 0,89 % do total;  Master Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, 
CNPJ 72.528.656/0001-92, 350.000.000 ações, representando 15,56 % das ordinárias e 5,19% do total; 
Peterson Balderrama dos Reis, CPF 014.638.758-94, 60.000.000 ações, representando 2,67 % das ordinárias e 
0,89 % do total; PortoCapital Participações e Consultoria Ltda, CNPJ 09.351.380/0001-83, 330.000.000 ações, 
representando 14,67% das ordinárias e 4,89 % do total; Wilnei Silva Borba, CPF 201.863.550-68, 19.832.631 
ações, representando 0,88 % das ordinárias e 0,29 % do total. 
 
A operação representa a alienação da totalidade das ações ordinárias detidas, até então, pela controladora 
Cruzeiro do Sul - Administração, Representação e Participações Ltda. O valor total de aquisição foi de              
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por 25,92% do capital total da Recrusul S/A. O preço de aquisição 
foi pago em moeda corrente nacional. 
 
I – Dos Motivos e Objetivos 
A Recrusul S/A entrou com pedido de Recuperação Judicial em janeiro de 2006. Em função desta situação, a 
empresa encontra-se limitada ao retorno normal de suas atividades, principalmente pelas dificuldades em obter  
capital de giro para sustentar a retomada de suas operações. Com esta operação, esperamos criar as condições 
necessárias para o retorno da normalidade operacional de suas atividades - implementos rodoviários e 
equipamentos para refrigeração, bem como iniciar processo de equalização patrimonial e financeira. 
 
II – Da Oferta Pública para aquisição das ações ordinárias da Recrusul S/A em circulação no 
mercado conforme previsto no artigo 254-A da lei 6404/76 e na Instrução CVM 361 
Como a transação envolve a alienação do controle acionário da Recrusul S/A, o Grupo de Investidores, 
cumprindo as prescrições legais, enviará à CVM, obedecido o prazo legal, o pedido de registro da Oferta Pública 
para aquisição das ações ordinárias em poder dos demais acionistas da Recrusul S/A (OPA), pelo preço mínimo 
igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto. 
 
III – Informações Gerais 
O Grupo de Investidores declara não ter Acordo de Acionistas no momento desta aquisição e não há a intenção 
de promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Recrusul S/A. 
 

Sapucaia do Sul, 08 de abril de 2008 
 

Grupo de Investidores 
 

Valayr Helio Wosiack 
Diretor de Relações com os Investidores 
Recrusul S/A 

 
 
 
 


