
 

 

 
São Paulo, 08 de outubro de 2012. 

 
À 
JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. 

Av Carlos Gomes 651 - 5º Andar 
CEP: 90480-003 
Porto Alegre - RS 
 
At.:  Augusto Lauro de Oliveira Junior 
Fax:  (51) 3227-3226 
E-mail: ri@josapar.com.br 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A FAMA Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, vem, nos 
termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, 
solicitar a V.Sas. que divulguem à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às 
entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da Companhia sejam 
admitidas à negociação, o seguinte “Comunicado ao Mercado”: 
 

“COMUNICADO AO MERCADO 
 
A FAMA Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.156.956/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Samuel Morse nº 74, conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, nos termos da 
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar 
que os fundos de investimento e carteiras por ela geridos ALIENARAM ações 
preferenciais de emissão da JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. (“Companhia”), em 
negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – 
BM&FBOVESPA, passando a deter um total consolidado de 15.800 ações 
preferenciais. A participação consolidada dos fundos de investimento e carteiras 
geridos pela FAMA Investimentos representa atualmente 12,03% das ações 
preferenciais de emissão da Companhia. A FAMA Investimentos comunica, ainda, 
que não detém bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de 
compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia. 
São Paulo, 08 de outubro de 2012.” 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessários, no telefone: (11) 5508-1188. Entrar em contato com Fabio 
Alperowitch. 
 
 
 
 

FAMA INVESTIMENTOS LTDA. 

Gestora 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO / ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 
 
 
 

AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JUNIOR, na qualidade de Diretor de Relações com 
Investidores da JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES (“Josapar 
ou Companhia”), vem informar a essa D. Autarquia, nos termos do Art. 12 §6º da 
Instrução CVM 358/02 que, no dia 08 de outubro de 2012, o acionista FAMA 
Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.156.956/0001-87, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse nº 74, 
conjunto 173, 17º andar, CEP 04576-060, enviou uma notificação à Companhia, por e-
mail, informando que os fundos de investimento e carteiras por ela geridos ALIENARAM 
ações preferenciais da Companhia, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de 
Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA, passando a deter um total consolidado de 
15.800 ações preferenciais. A participação consolidada dos fundos de investimento e 
carteiras geridos pela FAMA Investimentos representa atualmente 12,03% das ações 
preferenciais de emissão da Companhia. A FAMA Investimentos comunica, ainda, que 
não detém bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de 
ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia. 

 
 


