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COMUNICADO AO MERCADO

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Companhia”), empresa de capital aberto,
com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madri, em atendimento ao compromisso
de implementar as melhores práticas de Governança Corporativa, vem a público informar que publicou, nesta
data, o seguinte Informe Publicitário:
"Tendo em vista as notícias veiculadas na imprensa, a respeito da implantação do gasoduto para atender a
Uberaba, no Triângulo Mineiro, a Cemig tem o seguinte a esclarecer:
1 - A Cemig está empenhada em viabilizar a implantação do gasoduto, entre São Paulo e Minas Gerais, para
Uberaba, não só em função da necessidade de atendimento da Planta de Amônia, a ser construída pela Petrobras,
mas também pela importância estratégica desse combustível para todo o Triângulo, uma região com economia em
franca expansão.
2 - O projeto desse gasoduto está sendo desenvolvido junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais e a Petrobras, com o objetivo de definir a alternativa mais viável para a sua imediata implantação.
3 - Cabe ainda esclarecer que o gás natural tem uma importância estratégica para o Governo de Minas e a Cemig,
em função do potencial do uso desse energético pelo parque industrial do Estado, que não vem sendo atendido.
4 - Dentro desse contexto, a Cemig está presente na distribuição do gás natural, por sua subsidiária Gasmig, que
já atende à Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em Barbacena, Juiz de Fora, Vale do Aço e Sul de
Minas; na área de transporte com o estudo do projeto para atender ao Triângulo; e na prospecção de jazidas para
posterior exploração em sítios localizados no Norte de Minas.
5 - Desta forma, a Cemig, a Gasmig e o Governo de Minas reafirmam o compromisso de levar o gás natural ao
Triângulo Mineiro.
A Diretoria.”
Belo Horizonte, 31 de março de 2011.
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