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FATO RELEVANTE

A RUMO S.A. (B3 – Novo Mercado: RAIL3) (“Rumo” ou “Companhia”), vem informar aos acionistas

e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data,
aprovou o início do processo de transição em sua Diretoria, escolhendo o Sr. João Alberto
Fernandez de Abreu como sucessor do Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana, a partir de 1º
de abril de 2019.
O Sr. Julio Fontana permanecerá no cargo até a data mencionada, e continuará a prestar
serviços para a Companhia até novembro de 2019, assegurando uma transição dentro do
planejado. Adicionalmente, o Sr. Julio Fontana será presidente do Comitê Operacional da
Rumo e membro de seu Conselho de Administração, participando de todas as decisões
estratégicas e operacionais relevantes. Durante a vigência de seu mandato, conduziu com
grande sucesso o processo transformacional da Companhia, tanto operacional quanto
financeiro, que culminou na expressiva melhora de seu resultados e reconhecida geração de
valor para seus acionistas.
O Sr. João Alberto Fernandez de Abreu é vice-presidente executivo de Etanol, Açúcar e
Bioenergia da Raízen Energia S.A. e membro dos conselhos das empresas: Iogen Energy, WX
Energy e CTC – Centro de Tecnologia Canavieira. Trabalhou por 18 anos no grupo Shell,
ocupando diversas posições no varejo no Brasil, Inglaterra e Argentina. Em 2012, tornou-se
diretor de Bioenergia e Tecnologia do negócio de Etanol, Açúcar e Bioenergia da Raízen
Energia S.A. Dois anos depois, assumiu a Diretoria executiva Agroindustrial e se tornou vicepresidente executivo de Etanol, Açúcar e Bionergia, coordenando mais de 23 mil
funcionários nas 26 usinas de cana-de-açúcar. Ele é formado em Engenharia Mecânica e de
Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e possui MBA pela
Fundação Dom Cabral.
Curitiba, 06 de dezembro de 2018.

Ricardo Lewin
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

RUMO S.A. (B3 – Novo Mercado: RAIL3) (“Rumo” or “Company”), hereby informs shareholders and
the market in general that the Board of Directors, at a meeting held on this date, has approved the
beginning of the transition process for its Executive Board, choosing Mr. João Alberto Fernandez de
Abreu to succeed Mr. Julio Fontana as Chief Executive Officer as of April 1, 2019.
Mr. Julio Fontana will remain in the post until said date and will continue to provide services to the
Company until November 2019, ensuring transition as planned. Furthermore, Mr. Julio Fontana will
be president of the Rumo Operational Committee and member of its Board of Directors, participating
in all relevant strategic and operational decisions. During his term of office, he successfully led the
company's transformational process, both operational and financial, culminating in a significant
improvement in its results and recognized generation of value for its shareholders.
Mr. João Alberto Fernandez de Abreu is executive vice president of Ethanol, Sugar and Bioenergy at
Raízen Energia S.A. and a member of the board of the following companies: Iogen Energy, WX Energy
and CTC – Centro de Tecnologia Canavieira. He worked for Shell group for 18 years, occupying several
positions in retail in Brazil, England and Argentina. In 2012, he became officer of Bioenergy and
Technology of Raízen Energia S.A.'s Ethanol, Sugar and Bioenergy business. Two years later, he joined
the Agroindustrial Executive board and became Executive Vice Chairman of Ethanol, Sugar and
Bioenergy, coordinating more than 23,000 employees at the 26 sugarcane plants. He holds a degree
in Mechanical and Production Engineering from the Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro
(PUC/RJ) and holds an MBA from Fundação Dom Cabral.

Curitiba, December 6, 2018

Ricardo Lewin
Chief Financial and Investor Relations Officer

