São Paulo, 02 de maio de 2007
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Superintendência de Relações com Empresas
Rua Sete de Setembro nº 111 – 27º andar
Centro – Rio de Janeiro
At: Sra. Elizabeth Lopez Rios Machado

Prezados Senhores,

Pela presente, a signatária vem, nos termos do disposto no artigo 12 da Instrução CVM
nº 358/01, informar que, por meio de várias operações realizadas no pregão da Bolsa
de Valores de São Paulo – BOVESPA, como administradora e gestora do Clube de
Investimento FATES e responsável pela administração de outras 327 carteiras de
clientes pessoas naturais ou jurídicas, Clubes e Fundos de Investimento, adquiriu
2.744.800 ações preferenciais de emissão da FRAS-LE S.A., empresa com sede no
Estado do Rio Grande do Sul e inscrita no CNPJ sob o nº 88.610.126/0001-29 sendo
2.540.400 ações para o FATES e as demais 204.400 para outros investidores,
representativas no seu todo de 11,42% do capital dessa espécie, de 4,02% do capital
total da companhia e de 52,18% das ações em circulação, dessa espécie.

Esclarece, ainda, a signatária que a companhia tem expressiva dispersão acionária,
encontrando-se em circulação ações que representam 37,8% do capital total, ou seja,
5.259.880 ações preferenciais e 20.436.222 ações ordinárias. Ademais, tais aquisições
têm como objetivo constituir investimento de portfolio, sem qualquer intenção dos
adquirentes de alterar a composição do controle ou interferir na estrutura
administrativa.

Atenciosamente,

Edmundo Valadão Cardoso
Diretor

Ângelo César Cossi
Diretor

São Paulo, 02 de maio de 2007

À
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA
Gerência de Relações
Rua XV de Novembro nº 275
Centro – São Paulo
At: Sr. Nelson Ortega

Prezados Senhores,

Pela presente, a signatária vem, nos termos do disposto no artigo 12 da Instrução CVM
nº 358/01, informar que, por meio de várias operações realizadas no pregão da Bolsa
de Valores de São Paulo – BOVESPA, como administradora e gestora do Clube de
Investimento FATES e responsável pela administração de outras 327 carteiras de
clientes pessoas naturais ou jurídicas, Clubes e Fundos de Investimento, adquiriu
2.744.800 ações preferenciais de emissão da FRAS-LE S.A., empresa com sede no
Estado do Rio Grande do Sul e inscrita no CNPJ sob o nº 88.610.126/0001-29, sendo
2.540.400 ações para o FATES e as demais 204.400 para outros investidores,
representativas no seu todo de 11,42% do capital dessa espécie, de 4,02% do capital
total da companhia e de 52,18% das ações em circulação, dessa espécie.

Esclarece, ainda, a signatária que a companhia tem expressiva dispersão acionária,
encontrando-se em circulação ações que representam 37,8% do capital total, ou seja,
5.259.880 ações preferenciais e 20.436.222 ações ordinárias. Ademais, tais aquisições
têm como objetivo constituir investimento de portfolio, sem qualquer intenção dos
adquirentes de alterar a composição do controle ou interferir na estrutura
administrativa.

Atenciosamente,

Edmundo Valadão Cardoso
Diretor

Ângelo César Cossi
Diretor

