GAE 818/06
19 de abril de 2006

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
Sr. Gordiano Pessoa Filho
Diretor de Relações com Investidores

Prezado senhor

Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações preferenciais de emissão
dessa empresa, conforme quadro abaixo, e com o objetivo de informar os investidores e a
Comissão de Valores Mobiliários, vimos solicitar que nos seja informado, com a maior
brevidade possível, se há algum outro fato do conhecimento de V.S.as., que possa justificar
essas oscilações além do Fato Relevante de 12/04/2006.
DATA
11/4/2006
12/4/2006
13/4/2006
17/4/2006
18/4/2006

R$/por mil ações
Mínimo Máximo Último Osc%
13,00
14,20 14,20 2,89
14,20
16,00 15,80 11,26
15,50
18,00 18,00 13,92
17,30
19,70 18,70 3,88
19,00
19,70 19,70 5,34

Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Bolsa de Valores de São Paulo

c.c. Comissão de Valores Mobiliários
Sra. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE,
selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre
consultas CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a Bovespa e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a consulta acima
formulada antes da resposta dessa empresa.

Jundiaí, 20 de abril de 2006.

À BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo
A/C: Nelson Barroso Ortega

Prezados Senhores,

Fazemos referência à carta datada de 19 de abril de 2006, solicitando informações
acerca de eventual fato que possa justificar as oscilações com as ações preferenciais
emitidas por esta empresa além do Fato Relevante de 12/04/2006. Gostaríamos, então,
de informar que além do Fato Relevante de 12/04/2006, não é de nosso conhecimento
qualquer fato não divulgado que possa justificar as oscilações registradas na cotação
das ações preferenciais de emissão desta empresa entre os dias 11 e 18 de abril de
2006.
Atenciosamente,

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

