
 
FATO RELEVANTE 

 

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
Companhia Aberta - CVM nº 20338 

CNPJ nº 07.206.816/0001-15 
 

M. DIAS BRANCO S.A. (“M. DIAS” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, §4º, 

da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM 

nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao 

mercado o seguinte: 

 

A M. DIAS arrematou, nesta data, imóvel no município de Rolândia, estado do Paraná, de propriedade do 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, em leilão público realizado conforme 

Edital de Licitação BRDE 2014/126, pelo valor total de R$ 72.500.000,00 (setenta e dois milhões e 

quinhentos mil reais), com entrada de R$ 3.625.000,00 (três milhões seiscentos e vinte e cinco mil reais) 

e o restante a ser quitado no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, nos termos e condições definidos no 

Edital disponível no link: http://www.brde.com.br/index.php/index.php/licitacao/vendas/andamento.  

  

No referido imóvel (composto por dois lotes que, no conjunto, somam uma área total de 94.483.91 m
2
) 

há, entre outros itens, um moinho de trigo instalado, com área construída de 9.195,50 m2 e equipamentos 

de moagem com capacidade de produção de 400 toneladas/dia de farinha/farelo de trigo. O imóvel em 

questão está arrendado à Empresa Employer Gestão de Mão de Obra Ltda, pelo prazo fixo de 180 (cento 

e oitenta) dias, contados da data de homologação do leilão. 

 

O imóvel fica situado às margens da BR-369, ao lado de uma via férrea, no município de Rolândia, no 

Estado do Paraná, que é uma das maiores regiões produtoras de trigo do Brasil, destacando-se pela alta 

qualidade do grão. 

 

A referida aquisição se insere na estratégia da Companhia de acelerar o processo de verticalização de 

suas plantas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, ampliando a eficiência de sua estrutura de produção de 

derivados do trigo. 

 

A aquisição será submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

 

 

Eusébio-CE, 19 de dezembro de 2014. 

 

 

Geraldo Luciano Mattos Júnior 
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria 

Diretor de Relações com Investidores 
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