Ao
Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA
Prezado Senhor,
Em resposta à sua correspondência GAE/SAE 0654-08, datada de 28/03/2008, abaixo transcrito:
“GAE/SAE 0654-08
28 de março de 2008
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A – USIMINAS
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Paulo Penido Pinto Marques
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no Jornal O Estado de São Paulo, edição de 28/03/2008, consta, entre outras
informações, que:


a Usiminas anunciou ontem que vai adicionar mais US$1 bilhão ao pacote de investimentos de US$
750 milhões nas quatro minas da J.Mendes, adquiridas em fevereiro deste ano;



esse valor será investido na construção de uma unidade de beneficiamento do minério de
ferro(pelotizadora), que deverá começar a operar entre 2013 e 2015;



seu objetivo é atingir a produção de 7 milhões de toneladas de minério de pelotas, produto que tem
alto valor comercial no mercado internacional.

Solicitamos esclarecimentos sobre referida notícia, bem como outras informações consideradas
importantes.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
c.c. CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sra. Elizabeth Lopez Rios Machado – Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre – Superintendente de Relações com Mercado e Intermediários.”

Esclarecemos que o plano anunciado de investimentos para as minas da J.Mendes inclui dois
estágios:
O primeiro foca no aumento da capacidade atual de produção e seu escoamento. O valor estimado
para esta etapa soma US$ 150 milhões e inclui principalmente investimentos no acesso ferroviário
para a mina, uma nova barragem de rejeitos e melhorias nas instalações existentes. Desta forma
espera-se que a capacidade de produção aumente de 6 milhões de toneladas/ano para 13 milhões
de toneladas/ano em 2013.
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O segundo estágio inclui a construção de uma nova instalação de produção com capacidade para
extração adicional de 16 milhões de toneladas/ano. O investimento previsto para esta fase é de
US$ 600 milhões.
Além disso, a Usiminas estuda as diversas possibilidades adicionais de investimentos relacionadas
com a atividade de mineração, dentre elas, a possibilidade de construção de uma pelotizadora
para aproveitar a grande quantidade de “pellet feed” existente nas minas, podendo atingir a
produção de 7 milhões de toneladas/ano.

Atenciosamente,

Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011 - Engenho Nogueira - C.P. 806 - Tel.: (031) 3499-8775 - Fax : (031) 3499-8771
CEP 31310-260 - Belo Horizonte - MG - Brasil

