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Comunicado ao Mercado
A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em adição ao Comunicado ao Mercado enviado na
data de hoje sobre a paralisação temporária das operações de mineração devido às intensas
chuvas registradas na região Sudeste do Brasil, acionou o protocolo de emergência em Nível
2 do Plano de Ação de Emergência de Barragens da Mineração (PAEBM) para sua Barragem
B2, localizada em Rio Acima (MG) na mina de Fernandinho, de titularidade da Minérios
Nacional S.A., controlada da CSN.
A Companhia informa ainda que, dado o alto volume pluviométrico registrado nesses
últimos dias, vem realizando uma série de investigações geotécnicas de modo a assegurar e
acompanhar as condições de segurança das estruturas de todas as suas barragens e das
comunidades ao seu redor. A CSN reforça também que a Barragem B2 não envolve riscos à
população pois todos os moradores da Zona de Autossalvamento (ZAS) já foram realocados
e tampouco representa impacto relevante na produção da Companhia. Por fim, a CSN
informa que os órgãos competentes já foram avisados e segue à disposição das autoridades.
A CSN manterá o mercado informado sobre eventuais desdobramentos desse fato.
São Paulo, 10 de janeiro de 2022.
Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Relações com Investidores
Companhia Siderúrgica Nacional
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Notice to the Market

Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN" or "Company”) informs its shareholders and
the market in general that, in addition to the Notice to the Market sent today referring to the
temporary shutdown of mining operations due to the intense rains recorded in the Southeast
region of Brazil, the Company has begun the Mining Dam Emergency Action Plan
(PAEBM) protocol at Level 2 for its B2 Dam, located in Rio Acima (MG) in the Fernandinho
Mine, held by Minérios Nacional S.A., controlled by CSN.
The Company also informs that, due to the grand rainfall volume recorded in recent days,
initialized a series of geotechnical investigations in order to ensure and monitor the safety
conditions of all the structures of its dams and the communities around it. CSN also
reinforces that the B2 Dam does not involve risks to the population, because all residents of
the Self Rescue Zone have already been relocated and does not represent a relevant impact
on the Company's production. Finally, CSN informs that the competent bodies have already
been notified and remains at the disposal of the authorities.
CSN will keep the market informed of any developments in this fact.
São Paulo, January 10, 2022.
Marcelo Cunha Ribeiro
Executive Director of Investor Relations
National Steel Company

