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FATO RELEVANTE
VULCABRAS S/A, em conformidade com o disposto na legislação vigente, e em especial a
Instrução CVM nº. 358/2002, informa que:
1) Sua Controlada VULCABRAS DO NORDESTE S/A protocolou, em 18/01/2008, pedido de
registro de Oferta de Pública de Ações Preferenciais da Calçados Azaléia S.A por conta da
aquisição de 94.724.352 ações preferenciais realizada em 20/12/2007 (“OPA por Aumento de
Participação”).
2) Conforme deliberação do Conselho de Administração VULCABRAS DO NORDESTE S/A,
realizada nesta data, decidiram os administradores ali reunidos converter a OPA por Aumento
de Participação acima descrita em Oferta Pública de Ações para Fechamento de Capital da
Calçados Azaléia S/A., iniciativa esta que é maior e engloba a oferta cujo registro foi requerido
à CVM em 18/01/2008.
Em até 7 dias os administradores deverão protocolar o mencionado pedido de conversão perante
a CVM, assim como solicitar o registro da ata de referida reunião do Conselho de
Administração para a completa publicidade dos atos aqui narrados.
3) A VULCABRAS DO NORDESTE S/A, para fins de fechamento de capital da Calçados
Azaléia S/A, pretende adquirir, diretamente, a totalidade das ações ordinárias e preferenciais
emitidas pela Companhia detidas pelos acionistas minoritários, correspondentes a 298.333 ações
preferenciais e 15.043 ações ordinárias que ainda se encontram em circulação fora do grupo de
controle..
4) Visando o devido cumprimento do quanto disposto no parágrafo 4º do artigo 4º da Lei
6.404/76, a VULCABRAS DO NORDESTE S/A contratou nesta data a empresa de avaliação
Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda. para elaborar a avaliação
econômico-financeira das operações da Calçados Azaléia S/A, com o objetivo de determinar o
preço justo unitário da ação a ser ofertado para os acionistas minoritários alvos da OPA.
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