TECNOLOGIA AVANÇADA PARA FABRICAR AÇO E BENEFICIAR VIDAS

Usiminas integra o Índice Dow Jones de Sustentabilidade

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2007 – A USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (Bovespa:
USIM3, USIM5, USIM6; OTC: USNZY; Latibex: XUSI e XUSIO), tem a satisfação de comunicar sua inclusão no Dow
Jones Sustainability World Index (DJSI) a partir de 24 de setembro de 2007.
Os índices Dow Jones selecionam empresas que são líderes em seu setor em nível global e regional em termos de
sustentabilidade corporativa. A análise leva em consideração o desempenho financeiro, ambiental, social,
abordando governança corporativa, gerenciamento de riscos, marca, além de práticas concernentes às mudanças
climáticas, relacionamento com empregados e fornecedores. De acordo com SAM - Sustainable Asset Management
- grupo suíço responsável pela metodologia do Índice, os resultados dessa revisão anual influenciarão as decisões
de investimento de administradores de ativos em 15 países que licenciaram a família de índices Dow Jones para
uma variedade de fundos baseados em sustentabilidade.
A revisão de 2007 inclui 42 novas empresas e exclui 33, reunindo empresas em mais de 20 países. No Brasil são 7
empresas a compor o índice e a Usiminas é a única representante do setor siderúrgico.
Acreditamos que essa conquista atesta nosso compromisso com a criação de valor sustentável para nossos
acionistas, respeitando o meio ambiente e a sociedade.

###

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS é uma companhia siderúrgica integrada, com receita líquida consolidada de R$ 12,4
bilhões em 2006. O Sistema USIMINAS, possui capacidade de produção anual de 9,5 milhões de toneladas de aço, ocupando posição de
liderança no mercado interno de laminados planos, nos setores automobilístico, de autopeças, máquinas agrícolas e rodoviárias, equipamentos
eletro-eletrônicos e tubos de grande diâmetro.
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