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FATO RELEVANTE
Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou, por sua afiliada Hospital Esperança
S.A., contrato de prestação de serviços com a Vale S.A. (“Vale”) tendo por objeto a gestão e
execução de ações e serviços de saúde no Hospital Yutaka Takeda, localizado na Cidade de
Parauapebas, no Estado do Pará, e no Hospital Cinco de Outubro, localizado na Cidade de Canaã
dos Carajás, no Estado do Pará (“Hospitais”). Esse contrato inaugura um novo modelo de
parceria entre uma autogestão e uma rede hospitalar com objetivo de aumentar a qualidade
assistencial e trazer mais sustentabilidade ao setor, beneficiando toda a população atendida
pela Vale na região de Carajás.
Os Hospitais, cujos imóveis são de propriedade da Vale, desenvolvem atividades ambulatoriais,
pronto socorro e médico-hospitalares para pacientes adultos e pediátricos.
O contrato, cuja vigência é de 10 anos, reforça a parceria com a Vale, empresa comprometida
com o investimento e desenvolvimento de longo prazo na região, onde se encontra o
maior complexo minerador da história da Vale.
A Operação engloba ainda a análise pelas Partes de uma possível parceria na construção ou
aquisição de uma unidade hospitalar para atendimentos médico-hospitalares de alta
complexidade na Cidade de Parauapebas, no Estado do Pará.
São Paulo, 21 de julho de 2021.

Otávio de Garcia Lazcano
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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RELEVANT FACT
Rede D’Or São Luiz S.A. (“Company”), in accordance with paragraph 4, article 157, of the
Brazilian Corporation Law (Law nº 6404/76) and Instruction nº 358/02 issued by the Brazilian
Securities Commission (CVM), hereby informs its shareholders and the market in general that
has executed, by its affiliate Hospital Esperança S.A., a Service Agreement with Vale S.A. (“Vale”),
regarding the management and execution of healthcare services provided by Hospital Yutaka
Takeda, located in the City of Parauapebas, Pará State, and by Hospital Cinco de Outubro,
located in the City of Canaã dos Carajás, Pará State (“Hospitals”). This Agreement sets forth a
new type of partnership between a self-management health insurance company and a hospital
management company dedicated to increase service quality and provide more sustainability to
the healthcare sector, beneficiating the population serviced by Vale in the Carajás region.
The Hospitals, whose real estate properties are owned by Vale, provide outpatient care,
emergency care and inpatient care to adults as well as children.
The Agreement, which is valid for 10 years, reassures the partnership with Vale, a company
committed with long-term investing and developing the region in which is set the biggest mining
complex in Vale’s history.
The Agreement also includes the prospect by the Parties of a possible partnering in the
construction or acquisition of a hospital to provide high-complexity healthcare services in the
City of Parauapebas, Pará State.
São Paulo, July 21, 2021

Otávio de Garcia Lazcano
Chief Financial and Investor Relations Officer

