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Comunicado ao Mercado
Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) e CSN Mineração S.A. (“CSN
Mineração”) (em conjunto “Companhias”), informam aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, em atualização ao comunicado de 10 de janeiro de 2022 sobre a paralisação
temporária das operações devido às intensas chuvas registradas na região Sudeste do
Brasil, as atividades de extração e movimentação na mina Casa de Pedra, planta de
beneficiamento do Pires e a operação portuária de carregamento de minério no Terminal
de Carvão – TECAR, no porto de Itaguaí/RJ, foram retomadas de forma parcial e
gradativa após serem reestabelecidas as condições adequadas de segurança e observadas
melhoras nas condições climáticas.
As Companhias informam ainda que seguem monitorando de forma integral a situação
das barragens de Casa de Pedra e estão avançando na correção de danos causados pela
chuva, mas reiteram que nenhuma anomalia foi detectada e suas estruturas permanecem
seguras e estáveis.
As Companhias manterão o mercado informado sobre os novos desdobramentos desse
fato.
São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro

Pedro Barros Mercadante Oliva
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Notice to the Market

CSN Mineração S.A. ("CSN Mineração") and Companhia Siderúrgica Nacional
("CSN”) (together “Companies") Inform its shareholders and the market in general that
in an update to the notice of January 10, 2022 on the temporary stoppage of operations
due to the intense rains recorded in the Southeast region of Brazil, the extraction and
handling activities at the Casa de Pedra mine, the Pires beneficiation plant and the port
loading operation of ore at the Coal Terminal – TECAR, at the port of Itaguaí/RJ, were
partially and gradually resumed after adequate safety conditions were reestablished and
improvements in weather conditions were observed.
The Companies also inform that they continue to fully monitor the situation of the Casa
de Pedra dams and are making progress in correcting damage caused by rain, but reiterate
that no anomalies were detected and their structures remain safe and stable.
The Company’s will keep the market informed of the new developments of this fact.

São Paulo, January 17, 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro
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National Steel Company

Pedro Barros Mercadante Oliva
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