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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E NEGOCIAÇÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”),
consoante o disposto nos artigos 15 e 16 da Instrução CVM nº 358/02, e alterações
posteriores, apresenta sua Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores
Mobiliários, conforme disposto a seguir:
I. OBJETO
1.1. A presente Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários
(“Política”) tem como objetivo estabelecer os critérios e procedimentos relativos à divulgação
de informações sobre atos ou fatos relevantes, bem como sobre a negociação de valores
mobiliários de emissão da Companhia por (i) ela própria; (ii) seus acionistas controladores;
(iii) seus diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas que vierem a ser criados por disposição
estatutária; e (iv) qualquer pessoa que, em virtude de cargo, função ou posição na
Companhia, seus acionistas controladores, nas controladas ou coligadas da Companhia,
tenha conhecimento de Informação Privilegiada, conforme definido no item 2.1, a fim de
impedir o uso de informações privilegiadas no mercado de valores mobiliários pelas pessoas
que a elas tenham acesso em forma contraria à lei ou às regulamentações aplicáveis.

1.2. A existência desta Política não restringe ou limita o cumprimento da legislação aplicável,
incluindo a Instrução CVM nº 358/02, conforme aditada de tempos em tempos.

II. DEFINIÇÕES
2.1. Para efeitos da presente Política e salvo disposição expressa em contrário no corpo do
documento,

os

termos

em

letras

maiúsculas
1

terão

os

seguintes

significados:
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(a) Ato ou Fato Relevante - qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos da administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato
de caráter político-administrativo,

técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou

relacionado aos negócios da Companhia ou de suas controladas, que possa influir de modo
ponderável:
i) na cotação dos Valores Mobiliários;
ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os Valores
Mobiliários; ou
iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição
de titular dos Valores Mobiliários.
(b) Bolsas de Valores – bolsas de valores e/ou entidades de mercado organizado, nacionais ou
estrangeiras, nas quais os Valores Mobiliários sejam admitidos à negociação.
(c) Comitê de Divulgação – órgão da Companhia composto pelos responsáveis pelos
departamentos

de

Comunicação

Corporativa,

Jurídico,

Relações

com

Investidores,

Controladoria e Secretaria de Governança, que tem como função assistir ao Diretor Vice
Presidente de Finanças e Relações com Investidores em assegurar a divulgação de
informações em cumprimento da presente Política, bem como revisar e/ou recomendar o texto
ou conteúdo de quaisquer comunicações ao mercado.
(d) CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
(e) Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores – membro da Diretoria
Estatutária da Companhia que tem, dentre outas, a função de assegurar a divulgação de
informações em cumprimento da presente Política e da Instrução CVM nº358/02.

(f) Informação Privilegiada – informação relativa a Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado
ao mercado, em relação à Companhia e/ou às suas controladas, na forma da legislação ou da
presente Política.
(g) Pessoas Vinculadas – em conjunto ou individualmente, os acionistas controladores diretos,
os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Estatutária e de
quaisquer órgãos da Companhia que exerçam funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, bem como qualquer pessoa que, em virtude de cargo, função ou
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posição na Companhia ou nas controladas da Companhia, tenha conhecimento de Informação
Privilegiada.
(h) Períodos de Vedação à Negociação – conforme definido no item 8.1.
(i) Valores Mobiliários – valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados,
tais como ações, debêntures, bônus de subscrição, e outros, conforme previsto no art. 2º da
Lei nº 6.385/76.
III. PRINCÍPIOS
3.1. As Pessoas Vinculadas deverão agir com observância às normas previstas nesta Política.
3.1.1. Cada acionista controlador direto da Companhia fará com que aqueles dos seus
diretores ou funcionários, e procurará fazer com que os seus controladores indiretos
e/ou diretores ou funcionários desses controladores indiretos, que recebam daquele
acionista controlador direto qualquer Informação Privilegiada da Companhia, observem,
com relação a essa informação, as normas previstas neste capítulo III (Princípios) e no
capítulo VIII (Política de Negociação) da presente Política ou, se existirem, as normas
equivalentes das políticas do próprio acionista controlador direto ou indireto.
3.1.2. Cada acionista controlador direto da Companhia procurará fazer com que os
seus

controladores indiretos

observem

as

normas

previstas

nos

capítulos

VII

(Divulgação de Informações sobre Aquisição e Alienação de Participação Acionária
Relevante) e VIII (Política de Negociação) da presente Política ou, se existirem, as
normas equivalentes das políticas do próprio acionista controlador direto ou indireto.

3.2. As Pessoas Vinculadas têm o dever de guardar sigilo sobre as Informações Privilegiadas às
quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao
mercado, bem como o dever de zelar para que subordinados com acesso a essas Informações
Privilegiadas também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento.
3.3. As Pessoas Vinculadas deverão sempre levar em consideração seu papel em relação à
sociedade em geral, à Companhia e seus empregados, e aos órgãos reguladores, nacionais ou
estrangeiros.
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3.4. É vedada a utilização pelas Pessoas Vinculadas, em benefício próprio ou de terceiros, de
qualquer Informação Privilegiada.
3.5. A divulgação de informação sobre os negócios da Companhia, no mercado nacional ou
estrangeiro, deve ser feita de forma clara e precisa, simultânea e oportuna, em linguagem
acessível ao público investidor, devendo abranger, ainda, a correta e precisa realidade do Ato
ou Fato Relevante a ser divulgado.
IV. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO
4.1. Compete ao Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores da
Companhia divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores qualquer Ato ou Fato
Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar por sua ampla
e imediata disseminação, de forma simultânea, em todos os mercados em que tais Valores
Mobiliários sejam admitidos à negociação.
4.1.1. Sem prejuízo do disposto no parágrafo acima, cabe ao Comitê de Divulgação
revisar e/ou recomendar o texto ou conteúdo de qualquer divulgação de informações
conforme a presente Política, salvo quando, para o cumprimento das regras editadas
pela CVM, for indispensável a divulgação de informações ao mercado antes da revisão
ou da obtenção da recomendação dos membros do Comitê de Divulgação.
4.2. As Pessoas Vinculadas deverão comunicar ao Diretor Vice Presidente de Finanças e
Relações com Investidores qualquer Ato ou Fato Relevante de que tiverem conhecimento em
razão do exercício de suas funções na Companhia para que este proceda à sua divulgação ao
mercado, de acordo com o disposto no presente instrumento e nas normas editadas pela CVM.
4.2.1 As Pessoas Vinculadas que constatarem omissão do Diretor Vice Presidente de
Finanças e Relações com Investidores na divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante
somente

se

eximirão

de

suas

responsabilidades

pessoais

se

comunicarem

imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.
4.2.2. No caso de oscilações atípicas na cotação, preço ou quantidade negociada dos
Valores Mobiliários, o Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores
da Companhia deverá inquirir as pessoas com acesso aos Atos ou Fatos Relevantes, com
o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser
divulgadas ao mercado.
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4.3. A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser realizada, sempre que possível, antes
do início ou após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Em caso de
impossibilidade

de aplicação do presente item em razão do horário de negociação

dos

mercados nacional e estrangeiro, deverá prevalecer o horário de funcionamento do mercado
nacional.
4.3.1. Na hipótese de ser imperativa a divulgação de Ato ou Fato Relevante durante o
horário de funcionamento das Bolsas de Valores, o Diretor Vice Presidente de Finanças e
Relações com Investidores poderá solicitar, sempre simultaneamente às Bolsas de
Valores, nacionais e estrangeiras, a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários
nas

referidas entidades

pelo

tempo

necessário

à

adequada

disseminação

da

informação relativa ao Ato ou Fato Relevante, observados os procedimentos previstos
nos regulamentos editados nas Bolsas de Valores sobre o assunto.
4.4. A divulgação de informações referentes a Atos ou Fatos Relevantes será realizada por
meio de publicação por via eletrônica, através dos sites da CVM e das Bolsas de Valores, bem
como do site da Companhia (www.usiminas.com/ri). Os Atos ou Fatos Relevantes serão, ainda,
publicados, à opção do Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores da
Companhia, (a) nos jornais de grande circulação utilizados pela Companhia para realizar as
publicações exigidas pela Lei nº 6.404/1976, ou (b) em pelo menos 1 (um) portal de notícias
com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para
acesso gratuito, a informação em sua integralidade.
4.4.1. Caso o Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores da
Companhia opte pela publicação de qualquer Ato ou Fato Relevante nos jornais de
grande circulação utilizados pela Companhia, essa publicação poderá ser feita de forma
resumida, com a indicação dos endereços na rede mundial de computadores onde a
informação completa estará disponível a todos os investidores.
4.5. A

Companhia prestará aos órgãos competentes, quando devidamente solicitado,

esclarecimentos adicionais à divulgação de Ato ou Fato Relevante.
4.6. A divulgação de informações periódicas e/ou eventuais será feita conforme determinado
pela CVM.
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4.6.1. A comunicação com os acionistas, investidores, analistas e demais interessados
na Companhia também poderá ser realizada por meio de eventos anunciados
previamente ao público, tais como conferências telefônicas, webcasts e reuniões
presenciais com analistas de mercado. No entanto, nenhuma informação referente a
Ato ou Fato Relevante que não tenha sido previamente divulgada ao mercado poderá
ser divulgada durante tais eventos.
4.6.2. A fim de garantir a divulgação de forma abrangente, equitativa, tempestiva e
simultânea para todo o mercado, a Companhia colocará e manterá toda informação
divulgada ao mercado disponível em sua página da internet: www.usiminas.com/ri.
4.7. O Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores deverá, de forma
simultânea, comunicar à CVM e às Bolsas de Valores e divulgar ao mercado qualquer
informação relacionada à Companhia que venha a divulgar no exterior em razão da aplicação
de normas ou determinações de entidades reguladoras do mercado de capitais ou das Bolsas
de Valores estrangeiras.
4.8. Sempre que houver dúvida sobre a relevância acerca de Informação Privilegiada, deve-se
entrar em contato com o Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores da
Companhia a fim de sanar a dúvida.
V. EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO
5.1.

Nos

termos

da

legislação

aplicável,

os

Atos

ou

Fatos

Relevantes

poderão,

excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou administradores
da Companhia entenderem que sua revelação poderá colocar em risco interesse legítimo da
Companhia.
5.2. Caso (a) a informação relativa aos Atos ou Fatos Relevantes referida no item anterior
escape ao controle da Companhia ou (b) ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada

dos Valores

Mobiliários, tais Atos ou Fatos Relevantes devem ser

imediatamente divulgados.
5.3. A Companhia não se manifestará sobre rumores no mercado a seu respeito, exceto
quando tal manifestação se fizer necessária para o atendimento às normas legais ou
regulamentares aplicáveis ou quando questionada por órgão competente.
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VI. COMUNICAÇÃO DE POSIÇÃO ACIONÁRIA
6.1. As Pessoas Vinculadas que se enquadram nas categorias de membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e de quaisquer órgãos da Companhia
que exerçam funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária deverão
comunicar a Companhia, no prazo de 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio ou 1
(um) dia útil após a investidura

no cargo, a respeito

da titularidade e de negociações

realizadas com Valores Mobiliários, bem como daqueles emitidos pelas controladoras ou
controladas da Companhia, desde que se trate de companhias abertas.
6.1.1. Na comunicação de que trata o item anterior, as Pessoas Vinculadas que se
enquadram nas categorias de membros do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal, da Diretoria Executiva e de quaisquer órgãos da Companhia que exerçam
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária deverão também
indicar os Valores Mobiliários que sejam de propriedade do seu cônjuge do qual não
estejam separados judicial ou extrajudicialmente, de seu companheiro(a), de qualquer
dependente incluído na sua declaração de imposto sobre a renda e de sociedades
por controladas, direta ou indiretamente, pelas Pessoas Vinculadas ou por quaisquer
das demais pessoas mencionadas neste item.
6.1.2. A comunicação mencionada nos itens 6.1 e 6.1.1 deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações: (i) nome e qualificação do comunicante e, se for o caso, das
pessoas a ele relacionadas referidas no item 6.1.1, indicando o número da inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) ou no Cadastro de Pessoas Físicas
(“CPF”); (ii) a quantidade, por espécie e classe, das ações de emissão de Companhia e
demais características, no caso de outros Valores Mobiliários, além do saldo da posição
detida antes e depois da negociação; e (iii) a forma de aquisição ou alienação, preço,
data e o intermediário da transação.
6.2. A Companhia deverá informar à CVM e às Bolsas de Valores, na forma em que a legislação
exige, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o término de cada mês, as informações
recebidas sobre as negociações realizadas e as posições detidas pelas Pessoas Vinculadas que
se enquadram nas categorias de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal,
da Diretoria Executiva e de quaisquer órgãos da Companhia que exerçam funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, e sobre as negociações realizadas e as
posições detidas pelas pessoas referidas no item 6.1.1. As informações aqui mencionadas
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serão disponibilizadas de forma individual e consolidada por órgão, sendo que apenas as
informações consolidadas serão de acesso ao público externo.
6.3. A Companhia também deverá enviar à CVM e às Bolsas de Valores, no prazo estabelecido
no item 6.2, as informações sobre as negociações realizadas e as posições detidas, referidas
no item 6.1.2, pela própria Companhia, por suas controladas e coligadas. As informações sobre
as negociações e as posições individuais da própria Companhia, de suas controladas e
coligadas serão disponibilizadas para acesso do público externo.
6.4. Para efeitos deste Capítulo VI, equipara-se à negociação com Valores Mobiliários emitidos
pela Companhia, por suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos desde que
se tratem de companhias abertas, a aplicação, o resgate e a negociação de cotas de fundos de
investimento cujo regulamento preveja que sua carteira seja composta exclusivamente por
ações de emissão da Companhia, de suas controladas ou de suas controladoras.
6.5. As Pessoas Vinculadas mencionadas no item 6.1 devem apresentar à Companhia relação
contendo o nome e o número de inscrição no CNPJ ou no CPF de todas as pessoas a elas
relacionadas referidas no item 6.1.1. Tal relação deve ser apresentada no primeiro dia útil
após a investidura da Pessoa Vinculada no respectivo cargo e no prazo de até 15 (quinze) dias
contados da data de qualquer alteração nas informações ali contidas.
VII.

DIVULGAÇÃO

DE

INFORMAÇÕES

SOBRE

AQUISIÇÃO

E

ALIENAÇÃO

DE

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE
7.1. As Pessoas Vinculadas que se enquadrem na categoria de acionistas controladores
diretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do Conselho
Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes com
ações representativas do capital da Usiminas devem imediatamente enviar à Companhia as
informações relativas à referida negociação, em cumprimento ao disposto pela regulamentação
da CVM.
7.1.1. Para efeitos do disposto no item 7.1, considera-se negociação relevante o
negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta
das pessoas referidas no item 7.1 ultrapassar, para cima ou para baixo, os
patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e
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assim sucessivamente, de qualquer espécie ou classe de ações representativas do
capital da Companhia.
7.2. A comunicação de que trata o item 7.1 deverá conter as seguintes informações: (i) nome
e qualificação do adquirente ou alienante, conforme o caso, indicando o número de inscrição
no CNPJ ou no CPF, quando aplicável; (ii) objetivo da participação e quantidade visada,
contendo, se for o caso, declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar
a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia; (iii) número de ações e
de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de
emissão da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a
classe e a espécies de ações referenciada; (iv) indicação de qualquer acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia; e (v) se o adquirente ou alienante for residente ou domiciliado no
exterior, o nome ou denominação social e o número de inscrição no CPF ou CNPJ do seu
mandatário ou representante legal no País para os efeitos do artigo 119 da Lei nº 6.404/1976.
7.3. O Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores deverá imediatamente
transmitir as informações recebidas à CVM e às Bolsas de Valores, bem como atualizar a
seção correspondente do Formulário de Referência em, no máximo, 7 (sete) dias úteis.
7.4. As regras previstas neste Capítulo VII se estendem também à aquisição ou alienação de
quaisquer direitos sobre as ações e demais Valores Mobiliários e à celebração de quaisquer
instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia, ainda
que sem previsão de liquidação física, observadas as regras previstas artigo 12, §3º da
Instrução CVM nº358/02.
7.5. No cálculo do aumento ou redução de participação acionária, para fins do disposto neste
Capítulo VII, devem ser consideradas as ações objeto de operações de empréstimo de ações,
devendo a comunicação tratada no item 7.1 e seus subitens fazer referência, se for o caso, à
parcela das ações detidas pelo declarante que tenha sido adquirida ou alienada por meio de
empréstimo de ações.
VIII. POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO
8.1. Deverão abster-se de negociar os Valores Mobiliários durante os Períodos de Vedação à
Negociação (conforme definido no item 8.2, abaixo), seja direta ou indiretamente:
(i) as Pessoas Vinculadas;
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(ii) a própria Companhia;
(iii) quem quer que tenha conhecimento de informação referente a Ato ou Fato Relevante,
sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial aqueles que
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia (incluindo auditores
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do
sistema de distribuição); e
(iv) administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação
pública de Ato ou Fato Relevante relacionado a negócio ou fato surgido durante seu período de
gestão.
8.1.1. A vedação prevista no item 8.1.(iv) acima se estenderá pelo prazo de 6 (seis)
meses após o afastamento do administrador da Companhia, ou até a divulgação pela
Companhia do Ato ou Fato Relevante.
8.2. São considerados Períodos de Vedação à Negociação os seguintes intervalos de tempo:
(i) período compreendido entre a ciência de Ato ou Fato Relevante não divulgado e a
divulgação ao mercado de referido Ato ou Fato Relevante;
(ii) período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais - ITR e
demonstrações financeiras anuais - DFP da Companhia;
(iii) período compreendido entre a decisão tomada de aumentar ou reduzir o capital social, de
distribuir dividendos, juros sobre o capital próprio ou bonificação em ações ou emitir outros
Valores Mobiliários, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios;
(iv) períodos compreendidos entre a ciência da intenção de se promover operações de
incorporação, fusão, cisão total ou parcial, transformação ou

outras modalidades de

reorganizações societárias e sua efetiva divulgação;
(v) períodos em que estiver em curso a aquisição ou alienação de ações de emissão da
Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob
controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; e
(vi) períodos em que haja outras informações ainda não divulgadas ao mercado que possam
afetar a cotação dos Valores Mobiliários.
8.2.1.

A

vedação

prevista

no

item

8.2.(v)

acima

aplicar-se-á

aos

acionistas

controladores diretos, aos diretores e membros do Conselho de Administração da
Companhia, bem como outras pessoas envolvidas no processo de negociação com as
ações de emissão da própria Companhia, e deverá ser observada nos períodos em
que esta estiver efetuando aquisições ou alienações, e não necessariamente durante
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toda a vigência do programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de
Administração.
8.2.2. Mediante prévia autorização da Diretoria Estatutária, o Diretor de Relações com
Investidores poderá impor Períodos de Vedação à Negociação adicionais àqueles
previstos no item 8.2 acima, devendo dar conhecimento do início e do término de tais
períodos adicionais de vedação a todas as pessoas referidas no item 8.1 acima.
8.2.3. O Diretor de Relações com Investidores não está obrigado a informar os motivos
da determinação do período adicional de vedação à negociação com Valores Mobiliários
e as pessoas mencionadas no item 8.1 acima deverão manter tal determinação em
sigilo.8.2.4.

As

vedações

estabelecidas

nesta

Política

aplicam-se

também

às

negociações realizadas pelas Pessoas Vinculadas e demais pessoas referidas no item
8.1 acima por intermédio de: (i) cônjuges, de quem não estejam separados judicial ou
extrajudicialmente, e companheiros, (ii) qualquer dependente incluído na declaração
anual do imposto de renda da pessoa física, (iii) sociedades direta ou indiretamente
controladas pelas Pessoas Vinculadas ou pelas demais pessoas mencionadas neste item
8.2.4, ou (iv) terceiros com quem tenham celebrado contrato de administração de
carteira de valores mobiliários.
8.2.5. Não estão vedadas por esta Política as negociações realizadas por fundos de
investimento de que sejam cotistas as pessoas mencionadas nos itens 8.1 e 8.2.4
acima, desde que: (i) tais fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as
decisões de negociação do administrador ou gestor do fundo de investimento não
possam ser influenciadas pelos seus respectivos quotistas.
8.3. As vedações previstas no item 8.1 desta Política deixarão de vigorar tão logo a Companhia
divulgue o Ato ou Fato Relevante ao Mercado, seus resultados financeiros ou cancele a
ocorrência do que seria um Ato ou Fato Relevante, salvo se a negociação com as ações puder
interferir nas condições dos referidos negócios em prejuízo dos acionistas da Companhia ou
dela própria.
8.4. As Pessoas Vinculadas não poderão negociar os valores mobiliários de emissão da
Companhia na condição de tomadores em operação de “Venda Alugada”, isto é, aquela na
qual o tomador do aluguel se compromete a devolver os valores mobiliários alugados ao
proprietário no prazo acordado, pagando uma taxa livremente pactuada entre as partes e o
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emolumento cobrado pelas Bolsas de Valores, numa clara expectativa de auferir lucro com a
queda do valor dos valores mobiliários.
8.4.1. As demais operações de empréstimo ou aluguel de Valores Mobiliários, que não
se enquadrem no disposto no item 8.4 acima, somente poderão ser realizadas pelas
Pessoas Vinculadas com observância das regras previstas na lei e neste Capítulo VIII.
IX. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A observância das presentes normas não exime as Pessoas Vinculadas de quaisquer
outras obrigações impostas pela CVM ou por qualquer outra lei ou norma regulamentar.
9.2. As Pessoas Vinculadas que se enquadram nas categorias de membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e de quaisquer órgãos da Companhia
que exerçam funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão
aderir formalmente aos termos da presente Política, por meio da assinatura do Termo que
constitui o Anexo a este instrumento, o qual ficará arquivado na sede da Companhia enquanto
a pessoa em questão mantiver vínculo com a Companhia e por 5 (cinco) anos após o seu
desligamento.
9.2.1. A Companhia manterá em sua sede, à disposição da CVM, a relação de pessoas
que firmarem o Termo referido no item 9.2 acima e respectivas qualificações, indicando
o cargo ou função na Companhia, o endereço e o número de inscrição no CPF ou CNPJ,
atualizando-a imediatamente sempre que houver modificação.
9.3. O Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores será o responsável
pela execução e acompanhamento da presente Política.
9.4. Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas
pelas

autoridades

competentes,

em

caso

de

violação

dos

termos

e

procedimentos

estabelecidos nesta Política, caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas
disciplinares que julgar cabíveis no âmbito interno da Companhia em razão da gravidade da
infração, inclusive a destituição do cargo ou demissão do infrator em questão.
9.4.1. Caso a aplicação da sanção seja de competência legal ou estatutária da
Assembleia Geral da Companhia, deverá o Conselho de Administração convocá-la para
deliberar sobre a matéria.
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9.5. Esta Política entra em vigor na data de aprovação pelo Conselho de Administração e
permanece vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.
9.6. Qualquer alteração da

presente Política deverá ser submetida ao Conselho de

Administração da Companhia e, caso aprovada, deverá ser imediatamente comunicada à CVM
e às Bolsas de Valores.
9.7. Em caso de omissão, aplicam-se à presente Política as disposições constantes das
regulamentações da CVM.
9.8. As disposições desta Política não eximem de responsabilidade, decorrente de prescrições
legais e regulamentares, imputada a terceiros não diretamente ligados à Companhia e que
tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante.
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ANEXO

TERMO DE ADESÃO

Pelo presente instrumento,

[nome], [qualificação],

com endereço em [●], inscrito(a) no

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº [●], portador(a) da
Carteira de Identidade/Passaporte número [●], declara, sob as penas da lei, que recebeu cópia
e tem pleno conhecimento do conteúdo da POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS da USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
S.A. – USIMINAS (“Política”), obrigando-se, enquanto mantiver o seu vínculo com a
Companhia e, por 6 (seis) meses após o seu desligamento, a observar e pautar suas ações em
conformidade com o item 8.1.1 e as demais disposições contidas na referida Política, bem
como na Instrução CVM 358, de 03.01.2002, conforme alterada.
[Local], [data]

[nome]
[identificação]
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