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Rumo Logística e São Martinho Anunciam 2ª Fase do Acordo de Serviços Logísticos

São Paulo, 18 de janeiro de 2011 – A Cosan S.A. Indústria e Comércio (BM&FBOVESPA: CSAN3) e sua controlada indireta Rumo Logística S.A.
("Rumo"), empresa especializada na logística de açúcar e grãos, em conjunto com a São Martinho S.A. (BM&FBovespa: SMTO3), uma das
maiores produtoras de açúcar e etanol no Brasil, anunciam 2º fase do acordo em projetos e serviços logísticos de armazenagem, transbordo e
transporte ferroviário de açúcar.

O contrato firmado terá inicio na safra 11/12 com vencimento na safra 19/20, podendo ser renovado entre as partes. Durante o ano de 2011 a
São Martinho S.A fará investimentos da ordem de R$ 30 milhões na unidade "Usina São Martinho" para i) construção de um armazém de 60.000
toneladas de açúcar para utilização da Rumo e ii) modernização do ramal de acesso da usina ao pátio de Pradópolis, elevando a capacidade de
transbordo para até 2.000.000 de toneladas de açúcar por ano.

Com a conclusão dos investimentos, a partir da safra 12/13: (i) a Rumo e a Usina São Martinho prestarão o serviço de transbordo e armazenagem
para açúcar de terceiros no Terminal e; (ii) a Rumo deverá transportar até 650.000 toneladas de açúcar para a São Martinho, além do volume de
terceiros.

As eventuais adequações do transporte ferroviário para perfazer os compromissos de transporte e transbordo serão de responsabilidade da
Rumo, conforme já previsto em seu plano de investimentos.

A Rumo também concederá à São Martinho a possibilidade de contratação de capacidade estática de armazenagem nos seus terminais no Porto
de Santos, em volumes e condições a serem definidas a cada ano/safra.

Esta parceria confirma o compromisso da São Martinho e da Cosan, através da Rumo, na busca constante por maior eficiência e redução de
custos no processo de exportação de açúcar.
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Sobre a Rumo
A Rumo Logística é o maior player de logística do mundo em exportação de açúcar. Empresa do Grupo Cosan, é especializada na logística de
açúcar e grãos, possui capacidade de armazenamento estática de mais de 400 mil toneladas de açúcar a granel e 55 mil toneladas de açúcar
ensacado, e cinco Terminais de Transbordo no Interior do estado de São Paulo. As instalações da Rumo no Porto de Santos contam com uma
capacidade de embarque anual de 10 milhões de toneladas. www.cosan.com.br/rumo

Sobre a São Martinho
A São Martinho S.A. é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil. A capacidade de moagem do Grupo para a safra 2010/11
deverá atingir 14,0 milhões de toneladas por ano com os investimentos realizados durante a safra 2009/10. A Sociedade produz açúcar e etanol
em três usinas, Unidade Iracema, Unidade São Martinho e Unidade Boa Vista. www.saomartinho.ind.br/ri
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