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COMUNICADO AO MERCADO

A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral a parceria com a VLI S.A. (“VLI”), empresa controladora da Ferrovia Centro-Atlântica e que
também realiza operações logísticas no corredor Centro-Norte, celebrada por meio de Memorando
de Entendimentos não-vinculante, com o objetivo de realizar uma avaliação técnica conjunta do
projeto Ferrogrão, que visa impulsionar o escoamento de grãos pelo Arco Norte, contemplando uma
linha de 993 quilômetros entre Sinop (MT) e Miritituba (PA).
Essa parceria permite que a VLI e Hidrovias unam suas respectivas expertises para o estudo de uma
solução logística multimodal para a Ferrogrão, bem como busca de parceiro investidor para atuação
conjunta no prosseguimento do projeto.
A Companhia manterá o mercado informado a respeito desse projeto e comunicará mais informações
oportunamente.

São Paulo, 27 de maio de 2021.

André Kinjo Kubota
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
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CNPJ/ME 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982
NOTICE TO THE MARKET

Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Company”) informs its shareholders and the market in general
that entered into a partnership with VLI S.A. (“VLI”), the parent company of Ferrovia Centro-Atlântica,
that also carries out logistical operations in the Centro-Norte corridor, through a non-binding
Memorandum of Understanding, with the purpose of carrying out a joint technical assessment of
Ferrogrão project, aiming to boost the flow of grains through the Arco Norte, covering a 993 km line
between Sinop (MT) and Miritituba (PA).
Through the partnership, the Company and VLI combine their respective expertise to study a
multimodal logistics solution for Ferrogrão, as well as the search for a financial partner to jointly
continue the project.
The Company will keep the market informed about this project and will communicate more
information in due course.
São Paulo, May 27, 2021.

André Kinjo Kubota
Chief Financial and Investor Relations Officer

