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Suspensão das Obras de Expansão do Guarujá II

COMUNICADO AO MERCADO

A Wilson Sons Limited ("Wilson, Sons" ou a "Companhia") (Bovespa: WSON11) comunica ao mercado que sua

subsidiária Wilson, Sons Comércio, Indústria e Agência de Navegação Ltda (“WSCI”) recebeu, no dia 06/06/2011,

intimação do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarujá, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério

Público do Estado de São Paulo em face da WSCI, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (“CETESB”) e outros,

para não realizar, ao menos por ora, qualquer obra, construção, desmatamento, supressão ou corte de vegetação no

local descrito na licença de instalação n° 18001111, destinado ao Estaleiro Guarujá II, por entender que “há

possibilidade de que a área descrita na exordial seja de preservação permanente”.

A subsidiária da Companhia realizou todo o procedimento de licenciamento ambiental determinado pela CETESB, órgão

estadual competente, antes do início das obras para a construção do Estaleiro, tendo a referida licença de instalação

sido emitida em 31/03/2010.

Ratificamos que a Companhia não hesitará em defender o empreendimento perante as autoridades competentes e

tomará todas as medidas legais cabíveis para que a licença de instalação seja respeitada.

Sobre a Wilson, Sons

A Wilson, Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária,

marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 170 anos de história, a Companhia oferece completa linha de

serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de

óleo e gás. As principais atividades da Wilson, Sons estão divididas nos seguintes segmentos: Terminais Portuários,

Rebocagem, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para mais informações visite o nosso site:

www.wilsonsons.com.br/ri
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