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COMUNICADO AO MERCADO

A RUMO S.A. (“Rumo” ou “Companhia”), vem apresentar aos seus acionistas e ao mercado
em geral, em atendimento ao Ofício nº 673/2018-SAE, emitido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa
Balcão (“B3”), em 11 de abril de 2018, o qual solicita os seguintes esclarecimentos:

“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 11/04/2018, sob o título
“Rumo investe para captar novas cargas”, consta, entre outras informações,
que o objetivo dessa empresa é chegar a uma alavancagem (relação dívida
líquida/Ebitda) de 2 vezes.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até as 9hs de 12/04/2018,
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.“
Nesse sentido, a Companhia esclarece, desde logo, que as informações contidas na referida
matéria não constituem projeção ou estimativa da Companhia.
Como ocorre comumente em matérias jornalística, mesmo que de forma não intencional, a
forma como as informações são apresentadas pode comprometer sua correta
compreensão. Tal afirmação do Sr. Júlio Fontana foi realizada no de seus comentários a
respeito da recente desalavancagem da Companhia e seus potenciais objetivos para o
futuro, apenas com base no recente desempenho da Companhia, sem garantir ou projetar
quaisquer metas.
Assim, tal afirmação se refere a um objetivo que a Companhia está perseguindo, e não
constitui projeção, estimativa ou qualquer tipo de compromisso de desempenho e não deve
ser considerada um fato relevante.
Vale ainda mencionar que a Companhia possui a política de divulgar projeções, que estão
devidamente explicadas no item 11.1 do seu Formulário de Referência e que foram objeto
de fato relevante, nos termos da regulamentação aplicável.

A Companhia reforça e recomenda que o processo de tomada de investimento ou
desinvestimento na Companhia seja, total e exclusivamente, fundamentado nas informações
divulgadas pela Companhia em seu Formulário de Referência e demais documentos por ela
elaborados.

Outrossim, ratificamos que todas as divulgações de informações da Companhia são
pautadas nas mais rigorosas práticas de governança corporativa da atualidade e que a
Companhia entende que mantém, há diversos anos, um histórico de ótima comunicação e
transparência com investidores, e prontidão no cumprimento dos prazos e regras definidos
pela CVM e B3, bem como reforça seu comprometimento em manter seus acionistas e o
mercado em geral informados sobre todas as informações relevantes, nos termos da
regulamentação aplicável.
Curitiba, 11 de abril de 2018.

Ricardo Lewin
Diretor de Relações com Investidores

