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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou
“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao público em geral que a sua controlada
Mineração Usiminas S.A. firmou com a MBL Materiais Básicos Ltda. (“MBL”)
instrumento contratual que prevê o arrendamento dos direitos minerários da MBL. O
arrendamento tem duração de 30 anos ou até o esgotamento das reservas dos
direitos minerários da MBL, hoje estimadas em 145 milhões de toneladas. A Mineração
Usiminas pagará o valor equivalente a US$ 7,50 por tonelada efetivamente lavrada
nas reservas da MBL, o qual será reajustado em linha com a variação do preço
internacional do minério de ferro.
Os direitos minerários da MBL fazem divisa com os da Mineração Usiminas, na região
da Serra Azul (MG), o que amplia o acesso da empresa às suas reservas, através da
majoração da cava. Estima-se que, com isso, serão liberadas 253 milhões de
toneladas das reservas da Mineração Usiminas.
A contratação inclui também a aquisição pela Mineração Usiminas de um estoque de 6
milhões de toneladas de minério de ferro a um custo de US$12,50/t a ser pago
parceladamente, além de uma planta para beneficiamento de minério, com
capacidade de 1 milhão de t/ano, ambos de propriedade da MBL.
Adicionalmente, a contratação envolve, pelo mesmo prazo do arrendamento, a cessão
da posse de terrenos e imóveis correspondentes à superfície dos direitos minerários,
além de outros contíguos, o que permitirá a livre realização das atividades de lavra
pela Mineração Usiminas.
Para a Usiminas, a otimização das reservas é um passo importante em sua estratégia
de integração upstream. Até 2015, a capacidade de produção de minério de ferro da
Mineração Usiminas chegará a 29 milhões de toneladas, sendo uma das premissas a
realização de parcerias com outras empresas na região de Serra Azul, por meio de
lavra conjunta e arrendamentos.
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