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FATO RELEVANTE
A Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia” ou “RodoNorte”), empesa
controlada pela CCR S.A. (“CCR”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
consonância com os Fatos Relevantes divulgados pela CCR nos dias 18 e 21 de março de 2020, a
Companhia passará a reportar semanalmente em seu site informações sobre a movimentação em
suas rodovias, objetivando propiciar aos investidores e ao mercado em geral informações sobre os
impactos de curto prazo relacionados ao Coronavírus (COVID-19).
Cabe ressaltar as informações de movimentação em bases semanais, e sua comparação com os
mesmos dias do ano anterior, estão sujeitas a inúmeros fatores que dificultam a interpretação, tais
como feriados e condições climáticas. Além disso, a própria natureza das concessões é de negócios
que tem um horizonte de longo prazo.
Entretanto, os tempos atuais não são tempos normais, e a Companhia comprometida com a
transparência que pauta a sua atuação, tomou a decisão de adotar esse procedimento, que será
mantido enquanto estiver vivendo esse momento de grandes incertezas e volatilidade causada pelo
Coronavírus.
As informações consolidadas de tráfego das rodovias sob concessão da Companhia serão divulgadas
na forma de eixos equivalentes.
O boletim semanal será divulgado no site da Companhia durante o final de semana, e irá abranger o
período de sete dias compreendido entre a sexta-feira da semana antecedente e a quinta-feira mais
recente.
Segue abaixo a informação que já está disponível no site da Companhia:

Março
RodoNorte

Veículos Equivalentes
13 a 19 Mar/20 (YoY)
01 Jan/20 a 19 Mar/20 (YoY)
Passeio
Comercial
Total
Passeio
Comercial
Total
3,3%
25,8%
20,9%
4,7%
13,9%
11,4%

A Companhia segue comprometida com a segurança de seus colaboradores e das comunidades das
regiões onde atua no combate da pandemia do Coronavírus.
Ponta Grossa/PR, 22 de março de 2020.
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