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Fundação de Portas Abertas reúne estudantes de Valparaíso e região

Clique aqui para ver a notícia no site
Projeto visa prevenir alcoolismo por meio da conscientização de jovens que estejam entrando em idade adulta Valparaíso, 02 de abril de 2015 –
A Fundação Raízen iniciou as atividades do Programa Fundação de Portas Abertas. De 1º a 16 de abril, alunos de 14 a 16 anos de escolas da
região visitarão as instalações do núcleo Valparaíso para participar de uma série de ações voltadas a abrir o debate sobre causas, efeitos e
como prevenir o alcoolismo. Voltado para alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, o Fundação de Portas
Abertas oferece uma palestra sobre alcoolismo, apresentação de uma peça teatral encenada por alunos da Fundação Raízen e a exibição de
um filme. Até o final do projeto, cerca de 800 jovens deverão participar. A coordenadora da Fundação Raízen em Valparaíso, Evemária de
Oliveira, ressalta a importância de discutir abertamente o alcoolismo com o objetivo de conscientizar os jovens. “Alunos bem orientados estão
menos expostos a situações de risco envolvendo o consumo abusivo de álcool. Estamos propondo a desmistificação do tema de uma forma
didática, lúdica e aberta ao diálogo”, afirma. Projeto Fundação de Portas Abertas Data: 01 a 16/04/2015 Horário das atividades: 08h às 10h30
Local: Fundação Raízen Valparaíso: Rua Nelson Simonetti, 330 – Agrovila / Valparaíso Dúvidas: Evemária Rodrigues de Oliveira Telefone: 18
3401 1572 Sobre a Raízen A Raízen se destaca como uma das empresas de energia mais competitivas do mundo e uma das cinco maiores
em faturamento no Brasil, atuando em todas as etapas do processo: cultivo da cana, produção de açúcar, etanol e energia, comercialização,
logística interna e de exportação, distribuição e varejo de combustíveis. A companhia conta com cerca de 40 mil funcionários, que trabalham
todos os dias para gerar soluções sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento do país, como a produção de bioeletricidade e etanol
de segunda geração a partir dos coprodutos da cana-de-açúcar. Com 24 unidades produtoras, a Raízen produz cerca de 2 bilhões de litros de
etanol por ano, 4,5 milhões de toneladas de açúcar e gera mais de 900 MW de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A
empresa também está presente em 58 aeroportos, possui 60 terminais de distribuição e comercializa aproximadamente 23 bilhões de litros de
combustíveis para os segmentos de transporte, indústria e varejo. Conta com uma rede formada por 5.245 postos de serviço com a marca
Shell, responsáveis pela comercialização de combustíveis e mais de 900 lojas de conveniência Shell Select. Assessoria de imprensa da
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