Diretrizes de Patrocínio e Doação
Novelis América do Sul

1 - Apresentação

A Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, é uma empresa
comprometida com o desenvolvimento e a transformação social das comunidades nas quais
atua. Por meio do Programa Novelis Comunidade, plataforma global de responsabilidade
social, a Empresa promove iniciativas e projetos sociais a partir de recursos incentivados ou
próprios. A definição das iniciativas apoiadas é fundamentada nas áreas foco do Novelis
Comunidade: reciclagem e meio ambiente, cultura e educação, e segurança e cidadania.
A fim de aproximar a Novelis de seus públicos de relacionamento, a empresa disponibiliza
suas Diretrizes de Patrocínio e Doação, tornando transparentes seus objetivos de
investimento social e orientações a todos que tenham interesse.

2 - Compromisso Novelis

Como cidadã corporativa responsável, a Novelis busca atuar junto às comunidades nas quais
opera apoiando iniciativas que promovam a transformação social. Por meio de suas práticas
de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), estabelece o compromisso de conquistar
metas de liderança econômica e ambiental no setor, melhorando a qualidade de vida de seus
profissionais e suas famílias, das comunidades onde está presente e da sociedade como um
todo.
O Programa Novelis Comunidade personaliza o papel da empresa nas comunidades,
mantendo o diálogo aberto, portando-se como um vizinho participativo e responsável pelo

gerenciamento do impacto causado por suas operações. O Novelis Comunidade direciona
os investimentos sociais e as ações de voluntariado realizadas pela Empresa, que busca,
desta forma, seu reconhecimento como referência positiva para as comunidades nas quais
atua.

3 - Programa de Responsabilidade Social Corporativa Novelis
Em todos as localidades em que a empresa está presente, as ações realizadas junto à
sociedade devem seguir o Programa Novelis Comunidade que tem como foco três áreas de
atuação:


Segurança e Cidadania: Estender nosso compromisso com a segurança nas
comunidades em que atuamos.



Educação e Cultura: Apoiar iniciativas educacionais voltadas às áreas de ciências e
matemática.



Reciclagem e Meio Ambiente: Incentivar a educação para reciclagem e contribuir para
o aumento de alumínio reciclado.

Na Novelis América do Sul, o Programa Novelis Comunidade se desdobra em três frentes:


Projetos patrocinados – aplicação de recursos próprios nos projetos selecionados de
acordo com critérios estabelecidos pela empresa.



Projetos patrocinados por meio das leis de incentivos fiscais – aplicação de recurso
incentivado em projetos aprovados nas Leis de Incentivo.



Apoio ao voluntariado.

Atualmente a empresa utiliza os seguintes incentivos:


Patrocínios culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet;



Patrocínios esportivos por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte;



Doações para Fundos Municipais da Infância e da Adolescência;



Doações para Fundos Municipais do Idoso.

4 - Critérios de seleção

Os projetos submetidos à Novelis serão avaliados de acordo com os critérios abaixo
relacionados:


Adequação ao Programa de Responsabilidade Social Corporativa da Novelis;



Adequação ao Código de Conduta da Novelis;
a. Atendimento prioritário às comunidades nas quais a empresa opera:
i. Fábricas: Pindamonhangaba (SP) e Santo André (SP);
ii. Escritório: São Paulo (SP);
iii. Centro de Distribuição: Cariacica (ES); e
iv. Centros de Coleta: Ananindeua (PA), Campinas (SP), Juiz de Fora (MG),
Pindamonhangaba (SP), Recife (PE), São Paulo (SP), Salvador (SP) e
Sertãozinho (SP).



Promoção de benefício efetivo para a comunidade, preferivelmente em grupo;



Capacidade técnica operacional da instituição proponente para realização do projeto;



Relação entre custo e benefícios;



Abrangência do público beneficiado pela iniciativa.

4.1 - Será vetado o patrocínio e o apoio a projetos:


Contrários às disposições legais;



De instituições que promovam qualquer tipo de discriminação;



De organizações que não estejam em dia com as suas obrigações tributárias;



De organizações que ofereçam qualquer tipo de contrapartida imprópria às leis que
regem os recursos incentivados;



De organizações que já tenham sido condenadas por atuarem contra as leis vigentes.

5 - Objetivos do Patrocínio/Apoio

Os projetos desenvolvidos ou apoiados pela Novelis têm como objetivos:


Contribuir para o desenvolvimento das comunidades nas quais operamos;



Atender as carências locais e promover melhorias na qualidade de vida das
comunidades;



Incentivar a reciclagem, com destaque para o alumínio;



Proteger e promover a conscientização em prol do meio ambiente e da
sustentabilidade;



Apoiar iniciativas criativas que colaboram para melhoria da educação, desporto e
desenvolvimento socioambiental.

6 - Processo para envio de projetos
Os projetos devem ser enviados ao e-mail novelis.comunidade@novelis.com. Todas as
propostas devem conter explicação detalhada do projeto, área de atuação, valores e prazos.

7 - Cronograma para envio de projetos Incentivados
Os projetos devem ser enviados, anualmente, entre 15 de fevereiro e 30 de outubro. Para
projetos incentivados, todos os aportes e doações serão realizados impreterivelmente no mês
de dezembro do ano corrente em conta bancária vinculada ao mesmo, para que o projeto
selecionado seja executado no ano seguinte ao patrocínio.

Os resultados da seleção serão divulgados até o 1º dia útil de dezembro do ano vigente.

O envio do projeto e a respectiva prestação de esclarecimentos a ele relacionados não vincula
a Novelis sob qualquer forma.

8 - Cronograma para envio de projetos Não Incentivados
Os projetos não incentivados por leis serão recebidos pela Novelis de janeiro a dezembro e a
avaliação seguirá os mesmos critérios descritos no item 4, em até 60 dias.

Os prazos estabelecidos são os mínimos possíveis para cumprimento dos procedimentos da
empresa. Portanto, não serão avaliados pela Novelis os projetos enviados com antecedência
inferior a 60 dias de sua execução e/ou necessidade de desembolso da verba solicitada.

9 - Documentação
Para os projetos aprovados, serão solicitados inicialmente os seguintes documentos, quando
cabíveis:


Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral emitido pela Receita Federal em até 60
(sessenta) dias;



Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da
união;



Certidão negativa de débitos estaduais e municipais - (projetos incentivados);



Certificado de Regularidade junto ao FGTS - (projetos incentivados);



Contrato ou Estatuto Social, acompanhado de suas alterações subsequentes;



Documentos comprobatórios dos poderes dos representantes legais da empresa;



Cópia da publicação do Diário Oficial da União com a aprovação do projeto (projetos
incentivados).

Em caso de necessidade, outros documentos podem ser solicitados pela Novelis para uma
melhor análise dos projetos e respectivos proponentes.

Todos os documentos serão avaliados pela Novelis e, caso aprovados, será elaborado um
contrato entre a instituição e a empresa, celebrando a parceria e definindo os deveres e
direitos de cada parte, além de contrapartidas.

Os pagamentos somente serão realizados após a conferência da documentação e assinatura
do contrato por todas as partes.

Contato
Em caso de dúvidas, entre em contato com:
novelis.comunidade@novelis.com

