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Companhia Aberta
Categoria A
COMUNICADO AO MERCADO
A RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. e RUMO S.A.
(“Rumo” ou “Companhias”), em cumprimento ao Ofício nº 27/2017-SAE/GAE 2 de 09 de
janeiro de 2016, o qual solicita os seguintes esclarecimentos:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 09/01/2017, consta, entre
outras informações, que a Rumo ALL, empresa do grupo Cosan que administra dois
portos secos (terminal alfandegado) em Uruguaiana e Sant’Ana do Livramento, decidiu
sair do negócio e devolver a permissão dada pelo governo federal para prestar o serviço
a partir de 31 de janeiro.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, 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.

As Companhias esclarecem que encaminharam à Receita Federal do Brasil um pedido
de desalfandegamento dos Portos Secos de Uruguaiana e Santana do Livramento, ambos no
Estado do Rio Grande do Sul, o qual está sob análise do referido órgão, em virtude da
inviabilidade econômico-financeira de sua manutenção e do plano estratégico das
Companhias em concentrar seus investimentos nas ferrovias. Tal medida não trará
consequências econômicas materiais, em virtude da irrelevante representação da receita e dos
ativos envolvidos no resultado das Companhias.
Importante frisar que a notícia veiculou uma medida dentro do curso ordinário dos
negócios que não se enquadra na definição de ato ou fato relevante, conforme dispõe o art. 2º
da ICVM nº 358/02.

São Paulo, 10 de janeiro de 2017.
José Cezário Menezes de Barros Sobrinho
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@rumolog.com
Guilherme Machado – Gerente de RI
Eduardo Nauck - RI
Fernanda Rosa – RI

