Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2009.

Prezado(a) Sr(a):
É com satisfação que comunicamos aos acionistas da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. uma
nova opção para aumentar sua participação acionária nessas empresas. Em convênio com a instituição
depositária das ações – Itaú Corretora de Valores S.A. –, os dividendos recebidos poderão, à opção dos
acionistas, ser reinvestidos automaticamente em ações por meio do PRD – Programa de
Reinvestimento de Dividendos.
Poderá ser reinvestido em ações preferenciais, independente do tipo de ações possuídas, um percentual
que varia de 10% até 100% dos dividendos recebidos, sempre em múltiplos de 10%, obedecido o limite
de R$ 5.000,00.
O PRD – Programa de Reinvestimento de Dividendos oferece aos acionistas da Metalúrgica Gerdau S.A.
e da Gerdau S.A. algumas vantagens, a saber:
1) É uma alternativa segura, eficiente, sistemática e organizada de investimento em ações dessas
empresas;
2) Propicia a cobrança de corretagem reduzida em comparação com a aquisição regular de ações em
bolsas de valores;
3) Permite o aumento gradativo de sua participação no capital social dessas empresas e, por
conseqüência, a base dos dividendos futuros.
Para aderir ao PRD - Programa de Reinvestimento de Dividendos, basta acessar o site da Gerdau
(www.gerdau.com.br/ri), encontrar o banner sobre o assunto e seguir as instruções para o preenchimento
e envio do formulário próprio, ou diretamente em uma das agências, abaixo, do Banco Itaú S.A.:
Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro – Belo Horizonte/MG;
Brasília: SCS Qd 3 – Edif. D’Angela, 30 – Bloco A, Centro – Brasília/DF;
Curitiba: R. João Negrão, 65 – Sobreloja – Centro – Curitiba/PR;
Porto Alegre: R. Sete de Setembro, 746 – Térreo Centro – Porto Alegre/RS;
Rio de Janeiro: R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo Centro – Rio de Janeiro/RJ;
Salvador: Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar – Comércio – Salvador/BA;
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1 Subsolo – Centro – São Paulo/SP.
Caso persistirem dúvidas, os acionistas podem solicitar esclarecimentos adicionais por meio do telefone
0800 702 2001, setor de acionista da Gerdau, e-mail acionistas@gerdau.com.br ou pelo Itaú investfone
(11 5029-7787).
Atenciosamente.

Osvaldo Burgos Schirmer
Diretor Vice-Presidente
Diretor de Relações com Investidores

