
Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

FATO RELEVANTE
Elevação da taxa de atividade da Eternit da Amazônia

A ETERNIT S.A. (B3: ETER3, “Companhia”) informa aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que dado a demanda por fi bras de polipropileno 
(“PP”) elevou a taxa de ocupação da produção da sua controlada Eternit 
da Amazônia, em Manaus (AM).
A Eternit da Amazônia passou a operar em três turnos, gerando a 
contratação de 50% a mais da mão-de-obra direta inicial. A elevação da 
taxa de ocupação passou de 25% para 85% da sua capacidade mensal, 
volume este direcionado em sua maior parte às unidades do Grupo 
Eternit para a fabricação de telhas de fi brocimento com fi bras sintéticas.
Em linha com seu planejamento estratégico, a Companhia utilizará 
exclusivamente fi bras sintéticas na produção de telhas de fi brocimento 
até o fi nal de 2018.
No fi nal de 2015, a Eternit concluiu o investimento de aproximadamente 
R$ 95 milhões na implantação desta unidade, sendo a produção de 
PP sufi ciente para abastecer todas as unidades fabris da Companhia 
e ainda a demanda de terceiros, entre eles fabricantes de telhas de 
fi brocimento, com possibilidade para outros segmentos de materiais de 
construção, tanto no Brasil como no exterior.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores

DOESP  –  1 col  x  9 cm
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Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81  –  NIRE 35.300.013.344

FATO RELEVANTE
Elevação da taxa de atividade da Eternit da Amazônia

A ETERNIT S.A. (B3: ETER3, “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que dado a 
demanda por fi bras de polipropileno (“PP”) elevou a taxa de ocupação da produção da sua controlada Eternit da 
Amazônia, em Manaus (AM).
A Eternit da Amazônia passou a operar em três turnos, gerando a contratação de 50% a mais da mão-de-obra 
direta inicial. A elevação da taxa de ocupação passou de 25% para 85% da sua capacidade mensal, volume este 
direcionado em sua maior parte às unidades do Grupo Eternit para a fabricação de telhas de fi brocimento com 
fi bras sintéticas.
Em linha com seu planejamento estratégico, a Companhia utilizará exclusivamente fi bras sintéticas na produção 
de telhas de fi brocimento até o fi nal de 2018.
No fi nal de 2015, a Eternit concluiu o investimento de aproximadamente R$ 95 milhões na implantação desta 
unidade, sendo a produção de PP sufi ciente para abastecer todas as unidades fabris da Companhia e ainda a 
demanda de terceiros, entre eles fabricantes de telhas de fi brocimento, com possibilidade para outros segmentos 
de materiais de construção, tanto no Brasil como no exterior.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores

VEC  –  2 col  x  6 cm

[32063]-ETERNIT_SA_LEGAL_FRV_FATO_RELEVANTE_01-03-2018_VEC.indd   1[32063]-ETERNIT_SA_LEGAL_FRV_FATO_RELEVANTE_01-03-2018_VEC.indd   1 28/02/18   10:1328/02/18   10:13


