
 

COMUNICADO AO MERCADO 

 
 
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou 
“EcoRodovias”), vem comunicar que, a controlada indireta Concessionária Ecovias do Cerrado 
S.A. (“Ecovias do Cerrado”) iniciou, após o cumprimento das obrigações contratuais, a cobrança 
de pedágio nas praças pedágio P1, em Uberlândia e P2, em Monte Alegre de Minas a partir da 
zero hora do dia 14 de novembro de 2020. A Ecovias do Cerrado administra o lote de rodovias 
da BR-364/365/GO/MG, no trecho entre o entroncamento com a BR-060(A) (Jataí/GO) e o 
entroncamento com a LMG-479 (Contorno Oeste de Uberlândia/MG), totalizando 437,00 km. 
 
As duas praças de pedágio mencionadas representam cerca de 60% do tráfego total das sete 
praças de pedágio da Ecovias do Cerrado.  
 
A EcoRodovias, reconhecida pela qualidade de atendimento e pelo rigor no cumprimento de 
contratos, agora consolida sua participação nos estados de Minas Gerais e Goiás e contribuirá 
para a redução de acidentes e para o desenvolvimento regional dos estados.  
 
A EcoRodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada 
no Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em 
conformidade com a legislação pertinente e em vigor. 
 
 

São Paulo, 16 de novembro de 2020. 
 

 
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 

55 (11) 3787 2683/2612/2674 
invest@ecorodovias.com.br 

http://www.ecorodovias.com.br/ri 
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NOTICE TO THE MARKET 

 
 
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. ("Company” or “EcoRodovias”), 
hereby announces that its indirect subsidiary Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. ("Ecovias 
do Cerrado”), after fulfilling the contractual obligations, has started collecting tolls at its toll plazas 
P1 in Uberlândia and P2 in Monte Alegre de Minas starting from 00:01 a.m. on November 14, 
2020. Ecovias do Cerrado manages the lot of highways of BR-364/365/GO/MG, on the stretch 
between the intersection with highway BR-060(A) (Jataí/GO) and the intersection with highway 
LMG-479 (Contorno Oeste de Uberlândia/MG), with total length of 437.00 km.  
 
The two toll plazas mentioned above correspond to around 60% of the total traffic at the seven 
toll plazas of Ecovias do Cerrado.  
 
EcoRodovias, recognized for the quality of service and strict compliance with contracts, now 
consolidates its presence in the states of Minas Gerais and Goiás, and will help reduce accidents 
and promote regional development in the states.  
 
EcoRodovias reaffirms its commitment to its obligations as a publicly traded company listed on the 
Novo Mercado segment of B3, and will disclose all and any material information in accordance with 
applicable laws. 
 
 

São Paulo, November 16, 2020 
 

 
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 

55 (11) 3787 2683/2612/2674 
invest@ecorodovias.com.br 

http://www.ecorodovias.com.br/ri 
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