Comunicado ao Mercado de 27/06/2006(Portuguese only)

Caxias do Sul, RS, 27 de junho de 2006.
À
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA
São Paulo, SP
e
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rio de Janeiro, RJ

Gerência de Relações com Empresas -GRE

Ref.: Aquisição por parte de Geração Futuro Corretora de Valores, de ações preferenciais de emissão da Marcopolo
S.A., que resultou em aumento da participação do portfólio de investimentos sob a gestão e administração da mesma,
atingindo mais de 5% da totalidade das ações da referida classe.

Recebemos, nesta data, comunicado da Geração Futuro Corretora de Valores, informando que, por meio de várias operações
realizadas em pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, passou a deter no portfólio de investimentos sob sua gestão e
administração, 3.624.908 ações preferenciais de emissão desta companhia, o que representa 5,20% da totalidade das ações
preferenciais de emissão de Marcopolo S.A..
Em anexo, cópia da referida comunicação recebida da Geração Futuro.
Atenciosamente,
Carlos Zignani
Diretor de Relações com Investidores
MARCOPOLO S.A.

São Paulo, 27 de junho de 2006

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 em pregões da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, passou a deter no portfólio de
investimentos sob sua gestão e administração, 3.624.908 ações preferenciais de emissão da Marcopolo S/A, sociedade com sede
na Cidade de Caxias do Sul/RS e inscrita no CNPJ sob o nº 88.611.835/0001-29, representativas de 5,20% do capital dessa
espécie e de 3,23% do capital total da companhia.
Esclarece, ainda, a signatária que a companhia tem expressiva dispersão acionária, e que tais aquisições têm como objetivo
constituir investimento de portfólio, sem qualquer intenção do adquirente em promover alterações na composição do controle ou
interferir na estrutura administrativa.
Atenciosamente,

Edmundo Valadão Cardoso Ângelo César Cossi
Diretor Diretor
São Paulo, 27 de junho de 2006
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 em pregões da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, passou a deter no portfólio de
investimentos sob sua gestão e administração, 3.624.908 ações preferenciais de emissão da Marcopolo S/A, sociedade com sede
na Cidade de Caxias do Sul/RS e inscrita no CNPJ sob o nº 88.611.835/0001-29, representativas de 5,20% do capital dessa
espécie e de 3,23% do capital total da companhia.
Esclarece, ainda, a signatária que a companhia tem expressiva dispersão acionária, e que tais aquisições têm como objetivo
constituir investimento de portfólio, sem qualquer intenção do adquirente em promover alterações na composição do controle ou
interferir na estrutura administrativa.
Atenciosamente,
Edmundo Valadão Cardoso Ângelo César Cossi
Diretor Diretor

