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Raízen promove espetáculo As Vogais de Guga para alunos de escolas públicas de Tarumã, Assis e Bauru

Clique aqui para ver a notícia no site
(Não Assinado)

A Raízen promove uma série de apresentações do espetáculo As Vogais de Guga em escolas municipais de Tarumã, Assis e Bauru. Entre os
dias 16 e 20 de março, a peça será exibida a alunos de oito instituições. A montagem é produzida e realizada pela Imagini Produções Artísticas
com o patrocínio da Raízen.
As Vogais de Guga é mais uma produção do Energia em Cena, projeto voltado para a apresentação de espetáculos teatrais gratuitos em
instituições públicas de todo o Brasil. O espetáculo tem cerca de 30 minutos e conta a história de Guga, um garoto com dificuldades em
acompanhar o aprendizado do restante de sua turma. Tudo muda quando Guga fica amigo de Lili, uma menina muito inteligente e sempre
disposta a ajudar. Essa amizade faz Guga descobrir como é gostoso estudar e ver que as lições não são tão difíceis assim.
Lucia Teles, gerente de Responsabilidade Social da Raízen, vê no projeto uma forma didática e eficiente de transmitir conhecimento e
mensagens de cidadania aos alunos: “O teatro é uma linguagem cativante e de fácil assimilação que proporciona um momento de
descontração ao mesmo tempo em que educa e complementa o conteúdo transmitido em sala de aula”.

Serviço: Espetáculo As Vogais de Guga
Local: escolas públicas de Tarumã, Assis e Bauru
Data: 16 a 20/03/2015
Escolas e horários:

Tarumã
E.M Maria Antonia Benelli – 16 e 17/03, 9h30, 10h30, 13h30 e 15h30

Assis
EMEIF Prof. Coraly Júlia Gonçalves Carneiro – 18/03, 8h30 e 15h30
EMEIF João Luiz – 18/03 - 10h30
EMEIF Darcy Ribeiro – 18/03, 13h30 e 19/03, 8h30
EMEF João Mendes – 19/03, 10h30 e 13h30
EMEIF Prof. Mafalda Salotti Bartholomei – 19/03, 15h30

Bauru
E E Antônio Xavier Mendonça – 20/03, 8h30 e 15h30
EMEF Profa Claudete da Silva Vecchi – 20/03, 10h30 e 13h30

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.

