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Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.
Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado-Broadcast, em 28/01/2016, consta,
entre outras informações, que o comitê de investimentos do FI-FGTS aprovou
aporte de até R$1 bilhão nessa empresa.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa
empresa, por meio do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor
informar o documento e as páginas em que constam as informações e a data e
hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas,
eventuais e demais informações de interesse do mercado, por meio do Sistema
Empresas.NET, garantindo sua ampla e imediata disseminação e o tratamento
equitativo de seus investidores e demais participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos, até o dia 29/01/2016, sobre o item
assinalado, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima
formulada antes da resposta dessa empresa.

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá

sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o
disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente 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
módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao
Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto:
Notícia divulgada na mídia, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a
BM&FBOVESPA e CVM.

28/01/2016 11:47:18 - AE NEWS
PULSO DO MERCADO: RUMO LOGÍSTICA SOBE MAIS DE 9% E LIDERA AS ALTAS DO
IBOVESPA
São Paulo, 28/01/2016 - As ações da Rumo Logística registram ganhos superiores a 9%
nesta quinta-feira, liderando as altas do Ibovespa diante da notícia de que o comitê de
investimentos do FI-FGTS aprovou aporte de até R$ 1 bilhão na empresa controlada pela
Cosan. Há pouco, o papel ON tinha valorização de 9,58%, cotado a R$ 1,83, depois de
passar por diversos leilões ao atingir a oscilação máxima permitida. Em janeiro, contudo, a
queda acumulada ainda é de 70,67%. O Ibovespa tinha perda de 0,45%, aos 38.202,81
pontos.
Operadores avaliam que o aporte traz alívio no curto prazo. Segundo Celson Placido, da
XP Investimentos, a oscilação porcentual é elevada porque o ativo perdeu muita liquidez
desde o começo do ano e, atualmente, é negociado abaixo de R$ 2. "A empresa precisa de
um aumento de capital e as ações vinham sofrendo muito com isso", observou. (Gabriela
Mello - gabriela.mello@estadao.com)
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COMUNICADO AO MERCADO

A RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. (BM&FBOVESPA:
RUMO3) (“Rumo” ou “Companhia”) em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n°
358/2002, em atenção a notícia recentemente veiculada pela Agência Estado-Broadcast
(“Rumo Logística sobe mais de 9% e lidera as altas do Ibovespa”), e conforme Fato
Relevante publicado em 28 de outubro de 2015, vem prestar os seguintes esclarecimentos a
seus acionistas e ao público em geral.
A Companhia informa que, em linha com o seu planejamento de longo prazo, têm
conduzido estudos e avaliado alternativas de financiamento para o seu plano de
investimentos.
Desta forma, no âmbito de tais estudos e avaliações, a Companhia informa que tem mantido
contato com possíveis investidores, sendo um deles o FI-FGTS.
No entanto, não há ainda qualquer decisão da Companhia sobre a realização de eventual
operação, tampouco um documento assinado e/ou vinculante.
A Companhia reforça que manterá o mercado informado, nos termos da regulamentação em
vigor.

Santos, 29 de janeiro de 2016
Jose Cezário Menezes de Barros Sobrinho
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
Companhia:
T: +55 (11) 3897-9797 / (41) 2141-7459
E: ir@rumoall.com
Guilherme Machado – Gerente de RI
Luiz Sperotto – RI
Fernanda Rosa – RI

