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Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na 

Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado, que firmou, em 

conjunto com acionistas integrantes do seu grupo de controle, um Memorando de 

Entendimentos (“Memorando”) com a Arantes Alimentos Ltda. e seus controladores 

(“Arantes Alimentos”), estabelecendo as condições iniciais para uma possível integração 

operacional e societária das empresas envolvidas. 

 

O Memorando prevê que a efetiva realização da operação não resultará em desembolso de 

caixa pelas partes envolvidas e dependerá da conclusão de auditoria dos ativos e passivos 

das duas empresas. 

 

Fundada em 2000, a Arantes Alimentos é uma das maiores empresas brasileiras no 

processamento e comercialização de alimentos e produtos de origem animal, atuando nos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão e Goiás.  Tem capacidade 

para abater 4 mil bovinos e 200 mil aves por dia, além de processar 3.600 toneladas de 

produtos industrializados por mês. A comercialização de seus produtos é realizada por 

meio das marcas Frigor Hans, Triple B, Frigo Alta, Eder Santo Amaro, Buona Italia, 

Pesarese, Sertanejo, Mio Modo e Mr. Z, que esta voltada também para exportação. 

 

A integração das atividades da Minupar à Arantes Alimentos criará sinergias de curto, 

médio e longo prazos para ambas as empresas, visando sempre o benefício de seus 

acionistas. As melhorias poderão ser observadas na capacidade financeira, nos preços mais 

competitivos e melhores condições para negociação na compra de matérias primas, no 

desenvolvimento de produtos e tecnologias, no fornecimento às principais marcas, na 

otimização das estruturas de vendas e marketing e das plataformas de produção, além da 

facilidade de acesso a novos mercados.  

 

A administração da Companhia voltará a informar aos acionistas e ao mercado em geral o 

andamento desse negócio envolvendo seus acionistas controladores. 

 

Lajeado (RS), 29 de outubro de 2008. 

 

 


