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FATO RELEVANTE 
MEDIDAS ADOTADAS PELA COMPANHIA - COVID-19 

 
Sapucaia do Sul, 27 de março de 2020 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), holding operacional 
de negócios industriais no segmento de implementos rodoviários, refrigeração de transportes/industrial e 
fabricação e montagem de tratores, nos termos do disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
Sociedades por Ações”), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, com relação 
as medidas que estão sendo adotadas em função da pandemia declarada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) derivada do novo coronavírus (COVID-19) e os impactos nas operações da Companhia, vem 
informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue: 
 
A Companhia implementou protocolos internos para preservar a saúde de todas as pessoas envolvidas em 
suas atividades e, também, para colaborar na redução da transmissão do COVID-19, tudo de acordo com as 
orientações informadas pelas autoridades. 
 
Neste momento, a Companhia está operando com capacidade reduzida em seu parque fabril – muito em 
função do contingenciamento de matérias-primas de seus fornecedores que também estão operando com 
capacidade mínima ou paralisados completamente. Os setores administrativos/comercial estão operando em 
regime de trabalho remoto (home office). Os colaboradores de grupos de risco maiores de 60 anos e/ou que 
tenham qualquer doença estão permanecendo em seus ambientes residenciais. Além disto, a Companhia 
está avaliando a interrupção temporária do Contrato de Trabalho enquanto persistir o estado de calamidade 
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul 
 
Com relação aos riscos econômicos do COVID-19, a Companhia ainda não tem a visão clara sobre tais 
impactos, mas tentará procurar mitigar suas consequências.  

 
Atenciosamente, 

 
Carlos Alberto Baldisserotto 

Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores  


