
GAE/SAE 2097-03  
8 de dezembro de 2003  
 
Minupar Participações S/A  
Diretoria de Relações com Investidores  
Sr. Paulo Vicente Sperb  
 
Prezados Senhores:  
 
Solicitamos informar os reflexos nos negócios da Minupar decorrentes do contrato 
de parceria firmado em 03/12/2003 entre a controlada Companhia Minuano de 
Alimentos e a Sadia S.A., bem como outras informações consideradas importantes.  
 
Atenciosamente  
 
Nelson Barroso Ortega  
Gerência de Acompanhamento de Empresas  
Fone: (011) 3233-2063/3233-2222  
 
  
 
 
 

Comunicado à BOVESPA 
 
Em continuidade ao processo de reestruturação e redefinição dos negócios das 
controladas Companhia Minuano de Alimentos e Frigumz Alimentos S/A, foi firmado 
em 6 de dezembro de 2003 contrato de parceria de quatro anos entre a Companhia 
Minuano de Alimentos e a Sadia S/A contemplando: arrendamento da Fábrica de 
Rações, Incubatório e Granjas e, ainda, a prestação de serviços de abate, corte, 
embalagem e expedição no Frigorífico de Lajeado, RS. Em todas estas etapas da 
produção, a Sadia S/A pagará à Companhia Minuano de Alimentos valor 
correspondente ao arrendamento e/ou serviços prestados. 
 
Este contrato ora firmado, dará condições à Companhia Minuano de Alimentos em 
contar com uma entrada de recursos previsíveis ao longo dos próximos anos, dando 
suporte ao processo de amortização dos credores quirografários em 2004 e, 
provavelmente, em 2005. Ao mesmo tempo, permite que a empresa dispenda 
menores quantidades de capital de giro para suportar todo o “negócio 
agroindustrial”, centrando seus esforços na unidade de industrializados de Arroio do 
Meio. Assim, a controlada Companhia Minuano de Alimentos estará focada em 
abastecer os mercados interno e externo de produtos embutidos de frango  
(salsichas, mortadelas, lingüiças, presunto de frango e outros derivados) e ovos in 
natura e pasteurizados. 
 
Poderá, ainda, fazer parte do acordo com a Sadia S/A o frigorífico localizado na 
cidade de Passo Fundo, RS – que está sendo objeto de estudo, para um possível 
arrendamento ou prestação de serviços. A conclusão de tal estudo deverá estar 
concluída ao longo do primeiro trimestre de 2004. Caso não ocorra tal interesse por 
parte da Sadia S/A, faz parte do planejamento estratégico da Companhia Minuano 
de Alimentos a elaboração de estudos para possível retomada do abate, próprio ou 
em parceria com terceiros, de frangos inteiros/cortes para exportação.  
 



O contrato firmado com a Sadia S/A, aliado a retomada de venda de produtos com a 
marca Minuano (embutidos de frango) e a renegociação, em curso, dos passivos 
bancários, poderá sinalizar o início da recuperação da Companhia Minuano de 
Alimentos.  
 
 
Atenciosamente. 
 
Paulo Vicente Sperb 
Diretor Rel. c/Investidores 


