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À
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Cc:
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Ofício nº 1872/2018-SAE, de 7 de novembro de 2018, solicitando esclarecimentos sobre
notícia veiculada na imprensa.
A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN” ou “Companhia”) vem, em atenção ao
ofício em epígrafe, cujo teor da consulta se encontra abaixo transcrito, apresentar os
esclarecimentos solicitados:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 07/11/2018, sob o título
“Transnordestina fica para 2027 e ainda vai exigir R$ 6,7 bilhões”, consta, entre outras
informações, que:
1.
A conclusão da Ferrovia Transnordestina requer investimentos adicionais de R$
6,7 bilhões e não sai antes de 2027;
2.
A promessa da CSN é trazer o grosso do dinheiro privado como um financiamento
da agência italiana de crédito à exportação Sace. Ela está disposta a emprestar R$ 1,72
bilhão ao empreendimento; e
3.
No total, a fase 1A da ferrovia custaria R$ 3,48 bilhões - a complementação dos
recursos viria do BNDES, do Finor e da sócia Valec.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 08/11/2018, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A CSN esclarece que as declarações do Diretor Presidente da Transordestina Logística S.A
(“TLSA”) foram dadas no contexto da apresentação para a Comissão Externa da Câmara dos
Deputados que tem por objetivo acompanhar as obras de construção do Projeto Nova
Transordestina (“CEXTRANE”).
Tais declarações consideraram as conclusões não vinculantes do Grupo de Trabalho
Interministerial criado conforme Portaria nº 69/2017 do Ministério do Planejamento,
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Desenvolvimento e Gestão, que teve por objetivo elaborar propostas aos ministros de estado
contemplando soluções para o Projeto Nova Transordestina, considerando a revisão do
cronograma do empreendimento por trechos, a atualização dos valores e recurso públicos e
privados eventualmente necessários para a realização de obras e intervenções no projeto.
A Companhia esclarece também que a proposta de retomada das obras, objeto da apresentação
citada, foi encaminhada pela TLSA aos órgãos governamentais competentes e, até o momento,
não há a definição dos entes públicos envolvidos sobre o cenário a ser considerado para conclusão
do Projeto Nova Transordestina.
Não obstante, a Companhia esclarece, ainda, que a TLSA vem buscando alternativas de
investimentos privados para o Projeto Transnordestina, não havendo conclusão sobre o resultado
dessas discussões.
Desta forma, não há neste momento qualquer fato que mereça divulgação ao mercado nos termos
da legislação em vigor.
Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
São Paulo, 8 de novembro de 2018.
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

