COMUNICADO
PAVSOLO CONSTUTORA LTDA. e EBRAX CONSTRUTORA LTDA., sociedades empresárias
integrantes do GRUPO PAVSOLO, comunicam o deferimento do seu pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ocorrido nesta data.
Tal pedido foi precedido de uma ampla análise da situação econômica e financeira das
empresas e do setor da construção civil pesada, seguimento de preponderância de suas
atividades.
A administração do GRUPO PAVSOLO vem empreendendo esforços na negociação com
credores, desmobilizando de ativos e readequando a sua estrutura administrativa, visando
equilibrar as demandas de capital de giro e de despesas de capital para retomar com maior
vigor as atividades operacionais.
O cenário financeiro foi extremamente agravado com a adversa conjuntura econômica que
assola o seu seguimento de atuação, diante do significativo aumento da percepção de riscos
na cadeia de produtos e serviços no Brasil.
A decisão de manejar o pedido de recuperação judicial objetiva preservar o valor das
companhias, fundamentalmente na função social da empresa, com a manutenção de seus
postos de trabalho e renovação do estímulo à atividade econômica.
O processo tombado sob o nº 0300962-68.2016.8.24.0058 tramita perante à 1ª Vara Cível da
Comarca de São Bento do Sul/SC, cuja titularidade pertence ao juiz Romano José Enzweiler.
A empresa é assessorada juridicamente pela sociedade de advogados CESAR PERES
ADVOCACIA EMPRESARIAL (www.cesarperes.com.br), com sede na Rua Dom Pedro II, 882,
Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-140, (51) 3232-5544; e contabilmente pela sociedade
de contadores MIRAR GESTÃO EMPRESARIAL (www.mirargestao.com), com sede na Avenida
Maranhão, 480, 3º andar, São Geraldo, em Porto Alegre/RS, CEP 90230-040, (51) 3093-6337.
O GRUPO PAVSOLO manterá, durante todo o processo, a estrutura de relacionamento com
seus clientes, fornecedores e parceiros.
Todas as informações e fatos pertinentes às recuperandas e ao processo judicial serão
amplamente divulgados nos exatos termos da legislação em vigor.
São Bento do Sul (SC), 30 de março de 2016.
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