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Um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do
Brasil
A EcoRodovias investe no presente e no futuro, garantindo exportação,
importação e a circulação de bens para o mercado interno.
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Notas Legais
A Ecorodovias faz declarações, estimativas, intenções e pretensões quanto a eventos futuros que estão sujeitos a riscos. Quaisquer
declarações e estimativas, intenções e pretensões, com relação a eventos futuros, envolvem riscos e incertezas. Diversos fatores importantes
considerados nas declarações e estimativas futuras podem se modificar, fazendo com que os resultados reais possam vir a ser
substancialmente diferentes daqueles contidos em tais declarações e estimativas e que as intenções e pretensões possam vir a não se
materializar.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações a respeito dos resultados operacionais
possíveis ou presumidos, bem como as declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá",
"continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações acerca do futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se
relacionam a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e valor para os
acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos
fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Ecorodovias.

DESTAQUES

Política de Privacidade
Você pode visitar o site da EcoRodovias e conhecer os produtos e serviços que oferecemos, verificar oportunidades de carreira, ler relatórios,
obter informações e notícias, sem nos dar nenhuma informação sobre si mesmo. Caso você forneça alguma informação, este documento
procura esclarecer como a EcoRodovias coleta e trata suas informações individuais:
1. As informações pessoais que nos forem passadas pelos usuários serão coletadas por meios éticos e legais;
2. Os usuários serão avisados de quais informações suas estaremos coletando antes do instante da coleta, ficando a opção de escolha para
fornecimento ou não dessas informações sob responsabilidade do usuário;
3. O site da EcoRodovias contém links para outros sites externos cujos conteúdo e políticas de privacidade não são de responsabilidade da
EcoRodovias. A Companhia não tem acesso às informações coletadas por "cookies" (pequeno arquivo colocado em seu computador para
rastrear movimentos dentro dos websites) presentes nos sites direcionados por esses links;
4. Para fins de gerenciamento de riscos, a EcoRodovias poderá trocar informações sobre seus usuários com fontes respeitáveis de
referência e serviços de compensação;

VARIAÇÃO
VOLUME

5. Para fins administrativos, eventualmente poderemos utilizar "cookies", sendo que o usuário pode, a qualquer instante, ativar em seu
browser mecanismos para informálo quando os mesmos estiverem acionados ou para evitar que sejam acionados;
6. Estão disponibilizados para os usuários canais de contato conosco, para dirimir quaisquer dúvidas, pelos meios de atendimento a
visitantes.
Recomendamos a verificação temporária desta política, que está sujeita a eventuais alterações.
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