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COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“USIMINAS” ou “Companhia”) comunica
que, consoante o disposto na Instrução CVM nº 358/02, solicitou aos integrantes do bloco de
controle da Companhia esclarecimentos julgados necessários sobre as notícias recentemente
veiculadas na mídia acerca da participação das empresas Gerdau S.A. e Companhia
Siderúrgica Nacional (“CSN”) no capital social da USIMINAS, tendo recebido, a esse respeito,
as seguintes respostas:
Nippon Steel Corporation: “Não obstante as “notícias que vêm sendo amplamente
divulgadas na mídia que tratam da eventual participação das empresas Gerdau S.A. e
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no capital social da Usiminas”, exceto pelas
informações divulgadas pela CSN, não temos conhecimento de nenhum fato que, de
acordo com a legislação aplicável ao mercado de capitais, devesse ser divulgada ao
mercado.”
Mitsubishi Corporation do Brasil S/A (MCB): “Informamos que MCB não tem
qualquer informação sobre as notícias que têm sido amplamente divulgadas na mídia
sobre possível participação acionária da Gerdau S/A e Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) no capital da Usiminas”.

Votorantim Industrial S/A e Camargo Corrêa S/A: “Em resposta às indagações
feitas por V.Sas., esclarecemos que (i) recebemos indagações de terceiros sobre
eventual interesse de venda de nossa participação acionária na companhia, e (ii) não
existe qualquer proposta em aberto ou processo de alienação em curso.
Temos conhecimento do interesse da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN de elevar
o percentual de ações detidos no capital da Usiminas, conforme inclusive foi
amplamente informado pela própria CSN através da divulgação de Comunicado ao
Mercado.

Usiminas Belo Horizonte
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8372
F 55 31 3499-8696
www.usiminas.com

No que tange aos interesses da Gerdau S/A, não obstante as especulações veiculadas
pela mídia com respeito à suposta complementaridade das operações da Açominas,
empresa controlada pela Gerdau S/A, e da Usiminas, não temos conhecimento de
qualquer fato concreto que mereça divulgação.”

Caixa dos Empregados da Usiminas: “Em resposta à referida correspondência,
ratificamos os termos da nossa correspondência datada de 25 de março último,
ressaltando, novamente, que a Caixa dos Empregados da Usiminas não é parte de
qualquer contrato ou pré- contrato que tenha por objeto a alienação das ações de
emissão da Usiminas por ela detidas, o que, por óbvio, inclui qualquer contrato ou précontrato com qualquer daquelas companhias.”

A Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado devidamente informado sobre
eventuais novas informações de que venha a tomar conhecimento a respeito dos fatos
tratados neste comunicado.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2011.
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