Joinville - SC, 02 de abril de 2008.

Ref. Ofício GAE/SRE 628/08 de 27/03/08.

Em resposta ao Ofício em referência, cujo teor abaixo transcrevemos,
“Considerando os termos do edital de convocação das AGO/E de
11/04/2008 e, para fins de orientação ao mercado, solicitamos enviar a
íntegra da proposta da administração a ser submetida à referida
assembléia, especificando, se não constar da proposta:
1. com relação à distribuição de dividendo e juros sobre o capital próprio
Informar, separadamente, os valores brutos, em R$ por ação, do
dividendo e dos juros sobre o capital próprio que efetivamente serão
distribuídos como complemento dos valores já declarados na RCA de
20/12/2007.
2. com relação à bonificação, informar:
- data prevista para o crédito das ações provenientes da bonificação;
- se as ações advindas da bonificação participarão em igualdade de
condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais
remunerações de capital, que vierem a ser distribuídos por essa
empresa.
- Caso participem de forma pro-rata-temporis, informar a partir de que
momento essas ações participarão integralmente a todos os benefícios;
- o custo de aquisição das novas ações, advindas da bonificação, a
serem atribuídas aos acionistas da Companhia, de modo a permitir a
apuração de ganhos líquidos auferidos com essas ações em bolsa de
valores para fins de recolhimento de Imposto de Renda, conforme
preceitua o artigo 10 da Lei nº 9249/95 e os parágrafos 1° e 2° do
artigo 25 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 25
de 06/03/2001.”
temos as seguintes informações a prestar:
1) Além dos valores já declarados na RCA de 20/12/2007, quais sejam,
Juros sobre capital próprio no valor bruto por ação de R$ 0,57835 para
preferenciais e R$ 0,52565 para ordinárias, serão distribuídos como
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complemento Dividendos no valor bruto por ação de R$ 0,10970 para
preferenciais e R$ 0,09973 para ordinárias.
2) A data prevista para o crédito das ações provenientes da bonificação é
17/04/2008, as quais participarão em igualdade de condições dos
benefícios, inclusive dividendos e remuneração sobre o capital próprio,
que vierem a ser declarados pela Companhia após a AGOE de
11/04/2008. O custo de aquisição das novas ações decorrentes desta
bonificação é de R$ 7,98 por ação (arredondado para duas casas
decimais).
Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para
quaisquer esclarecimentos julgados necessários.
Atenciosamente,
OVANDI ROSENSTOCK
Diretor de Relações com Investidores
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