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F AT O  R E L E V AN T E  

 
 

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A. (“Companhia”) em cumprimento ao disposto na 
Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado, que firmou, 
Memorando de Entendimentos (“Memorando”) com a AGOSTINHO CARRER 
PARTICIPAÇÕES LTDA.,  (“Agostinho”) e sua controlada FRIGORÍFICO NOVA 
ARAÇÁ LTDA.  (“Nova Araçá”), 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, 
“due diligence”, dos ativos e passivos da “Nova Araçá”.  
 
Fundada em 27/12/2000 o FRIGORÍFICO NOVA ARAÇÁ LTDA. (“Nova Araçá”) é 
uma empresa brasileira que atua na criação, abate, processamento e comercialização 
de alimentos e produtos de origem animal no Brasil e Exterior. Tem capacidade para 
abater 160 mil aves/dia, 500 suínos/dia, 700 ton/mês de industrializados, além de 15 
mil toneladas/mês de rações para aves.  
 
A integração das atividades da Minupar Participações S/A. e o Frigorífico Nova Araçá 
Ltda., criará sinergias de curto, médio e longo prazos para ambas as empresas, 
visando sempre o benefício de seus acionistas e/ou cotistas. 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 do negócio. 

 
Lajeado (RS), 10 de agosto de 2011. 

 
 

Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 

Observação: 
O Fato Relevante será publicado no “Jornal O Informativo do Vale” e “Valor Econômico” 
(edição nacional) na edição de 11 de agosto de 2011. 


