Novelis anuncia início das obras de restauro
do conjunto de Pontes Ana de Sá

Ouro Preto, 21 de maio de 2013 – A Novelis, líder mundial em laminados e em reciclagem de
alumínio, anuncia o início das obras de restauro do conjunto de Pontes Ana de Sá, patrimônio
histórico que faz parte do Circuito Estrada Real. Esta iniciativa é realizada pela Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) e também conta com a parceira da
Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
O projeto de restauração deste patrimônio promove e valoriza a cultura local, além de garantir a
segurança de todos que passam pelas pontes. Esta é mais uma das ações de responsabilidade
socioambiental realizadas pela Novelis com incentivos fiscais em Ouro Preto.
No total, a Novelis investiu cerca de R$ 214 mil na restauração do conjunto de Pontes Ana de Sá.
“Este projeto está alinhado com a missão da Novelis como cidadão corporativo responsável e
permitirá o uso deste patrimônio com segurança pela população”, destaca o gerente da planta de
Ouro Preto da Novelis, Eli Murilo Araújo.
“O conjunto de pontes Ana de Sá é um bem cultural tombado e importante ícone turístico, por isso
esta iniciativa tem um grande valor para a cidade de Ouro Preto”, completa Gabriel Tropia,
Coordenador do Comitê de Parceiros da ADOP.
Serviço:
Data: 21/05/2013
Horário: às 9h
Local: Povoado Pontes Ana de Sá – Rodovia Capanema/Distrito de Glaura
Referência: Após entrar no trevo de Capanema (Rod. 356), siga 7 Km e entre à direita.
Sobre a Novelis
A Novelis é líder global em laminados e reciclagem de alumínio. Com 27 instalações operacionais em
11 países, conta com mais de 11 mil colaboradores. No Brasil sua principal atividade é a laminação,
com unidades em Pindamonhangaba e Santo André (SP), mas também produz alumínio primário em
Ouro Preto (MG) e tem o maior centro de reciclagem da América do Sul. Além disso, preocupa-se
com a disponibilidade de energia para sua atividade e possui nove centrais hidrelétricas, todas em
Minas Gerais, que produzem mais de 60% de toda energia que utiliza. Em 2007, tornou-se parte da
Hindalco Industries Limited, a maior companhia de laminados de alumínio do mundo e uma das
maiores produtoras de alumínio primário na Ásia. Com sede em Mumbai, na Índia, a Hindalco é a
principal companhia do conglomerado indiano Aditya Birla. O ano fiscal da Novelis corresponde ao
calendário fiscal indiano, calculado de abril a março do ano seguinte.
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