Belo Horizonte, 16 de julho de 2009.
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
At.:

Sra. Elizabeth Lopes Rios Machado
Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Alexandre Lopes de Almeida
Gerente de Acompanhamento de Empresas 2

c.c:

BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

At.:

Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas

Ref.: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº212/09
Prezados Senhores,
Em atenção à sua solicitação enviada através do Ofício em referência, datado de
15/07/2009, a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”) vem, por
seu Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação,
manifestar-se nos termos abaixo:
A notícia veiculada pela Agência Estado Broadcast, em 15/07/09, informa que “a Usiminas
não cumprirá sua meta de aumento das vendas físicas em 20% no 2º trimestre/2009, ante
o volume verificado no 1º trimestre do ano.” A esse respeito, informamos que a expectativa
de aumento de vendas já havia sido comentada em conferência de resultados do 1º
trimestre de 2009, realizada em 14/05/09, conforme convite divulgado ao mercado
previamente a sua realização.
Este aumento, de fato, ocorrerá, porém em montante ligeiramente inferior ao inicialmente
informado pela Empresa, em decorrência da retração verificada na demanda interna e
externa de aços planos a partir do final do exercício de 2008.
Por oportuno, gostaríamos de ressaltar que a quantificação da queda dos preços médios,
bem como as estimativas de margem EBITDA mencionadas na notícia, são projeções
oriundas das instituições ouvidas pela jornalista responsável pela matéria.

Diante disso, consideramos que a aludida matéria não contém qualquer informação que
possa ser entendida como relevante, para os efeitos dos artigos 2º e 3º da Instrução CVM
nº 358/2002.
Feitos estes esclarecimentos, reiteramos nossos protestos de elevada consideração à CVM.
Belo Horizonte, 16 de julho de 2009
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS

