Release
Novelis debate importância da Economia Circular durante Virada
Sustentável
Empresa apresentará a estrutura da cadeia do alumínio, ao lado de representantes de
outros setores
São Paulo, 10 de agosto de 2016 – A Virada Sustentável, festival anual de mobilização e
educação para a sustentabilidade, chega à sua 6ª edição, em São Paulo, trazendo uma nova
temática para o evento: economia circular. E a Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem
de alumínio, uma das patrocinadoras oficiais do evento, fará parte do painel Cadeias Circulares
com o Case do Alumínio, dia 26, às 9h, no Auditório da FEA-USP.
O painel discutirá o ciclo de desenvolvimento do alumínio, incluindo a prática da reciclagem. O
conceito de Economia Circular se fundamenta na prática de sustentabilidade em 360º, reduz
custos e se mostra como alternativa para a escassez de matéria-prima.
A reciclagem faz parte do DNA da Novelis e está incorporada em suas operações em todo o
mundo. No Brasil, a Empresa ainda conta com um aliado: o país é líder no ranking global de
reciclagem de latas de alumínio, com o índice 98,4%*. Por se tratar de um metal infinitamente
reciclável, existe a oportunidade de expandir esse sucesso para outros produtos e setores.
No Painel, a Novelis irá explorar não só o exemplo da reciclagem da latinha como também o que
é feito hoje para integrar o conceito da economia circular no setor automotivo.
Para Eunice Lima, diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis América do
Sul, é importante posicionar a reciclagem como um processo produtivo qualificado e, no caso do
Brasil, extremamente estruturado. “Pensar o negócio do ponto de vista da produção e da
logística reserva é fundamental para qualquer negócio nos tempos atuais. E as empresas, sejam
elas de pequeno, médio ou grande porte, têm papel fundamental nesta transformação”.
A Virada Sustentável acontece de 25 a 28 de agosto, em São Paulo, com centenas de atrações
culturais e atividades gratuitas divididas por toda a cidade.
Serviço:
Painel sobre Economia Circular – Virada Sustentável
Data: Sexta-feira, 26/08
Horário: 9h às 13h20
Local: Auditório da FEA-USP - Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo/ SP
Entrada franca
*Dados da Abal e Abralatas, 2014.

Sobre a Novelis
A Novelis Inc. é líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. A Empresa opera em 11 países,
possui aproximadamente 12.000 profissionais e teve receita de $10 bilhões no ano fiscal de 2016. A
Novelis fornece chapas e folhas de alumínio premium para os mercados de transportes, embalagens,
construção civil, indústria e para produtos eletrônicos por meio de unidades na América do Norte, Europa,
Ásia e América do Sul. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder na indústria do
alumínio e cobre, e principal empresa no ramo de metais do Grupo Aditya Birla, um conglomerado
multinacional sediado em Mumbai, na Índia. Para mais informações, acesse novelis.com e siga-nos no
Facebook em facebook.com/NovelisBrasil e no Twitter em twitter.com/Novelis.
Sobre a Novelis América do Sul
No Brasil, a Novelis possui atividades de laminação em Pindamonhangaba e Santo André/SP. A operação
local envolve cerca de 1.500 profissionais e alcançou receita de US$ 1,6 bilhão no último ano fiscal. A
Empresa mantém oito centros de coleta de sucata espalhados pelo País e conta com o maior centro de
reciclagem da América do Sul.
Sobre a Virada Sustentável
A Virada Sustentável é um festival de mobilização e educação para a sustentabilidade, envolvendo
cocriação, articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, escolas e
universidades, empresas, coletivos e movimentos sociais. Teve sua primeira edição realizada em 2011,
em São Paulo, e desde então vem ampliando seu escopo de atuação, realizando edições em cidades
como Manaus e Porto Alegre. Em agosto de 2015, a Virada Sustentável reuniu cerca de 1,1 milhão de
pessoas em mais de 800 atividades e atrações gratuitas espalhadas por 138 lugares da capital
Paulista. Em 2016, o evento traz como tema central os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU), uma agenda de desenvolvimento apresentada de modo a
definir novos caminhos, que tragam melhorias na vida das pessoas e do planeta, em todos os lugares.
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