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1. Núcleo da Fundação Raízen em Valparaíso completa um ano com
mais de 4200 beneficiados
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Valparaíso
O núcleo da Fundação Raízen em Valparaíso completa um ano de funcionamento neste início de abril. No período, foram
beneficiadas mais de 4200 pessoas da região, que conta também com a cidade de Bento de Abreu, por meio de parcerias
com a Prefeitura e suas secretarias, escolas municipais e estaduais, além de outras instituições da cidade.
"A vinda da Fundação Raízen foi um marco na história de qualificação de mão-de-obra no município. É um grande orgulho
ter um projeto desse porte, que capacita nossa mão-de-obra para o mercado de trabalho", afirma Marcos Yukio Higuchi,
prefeito da cidade de Valparaíso.
Diariamente, 100 adolescentes, entre 12 e 16 anos, têm acesso aos cursos de pré-aprendiz, com conhecimentos teóricos e
práticos, sobre os seguintes temas: Noções Empresariais, Orientação em Tecnologia, Orientação Educacional e Oficinas de
Aprendizagem. Já para o público na faixa etária de 18 a 30 anos, a Fundação abriu 90 vagas para cursos de capacitação
profissional, como Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Logística e Auxiliar de Climatização de Automóveis. As inscrições para
a próxima turma do curso Auxiliar de Manutenção Automotiva serão abertas no dia 22 de abril de 2013.
"O grande objetivo da Fundação é suprir uma demanda existente tanto na própria empresa, como do município em geral.
Queremos formar cidadãos e profissionais mais qualificados", afirma Lucia Teles, gerente de Responsabilidade Social da
Raízen.
CULTURA E CIDADANIA
Além dos cursos de pré-aprendiz e de capacitação profissional, o núcleo de Valparaíso também organizou diversas ações
gratuitas envolvendo toda a comunidade ao longo desse primeiro ano de vida. Os projetos Viver um Conto, Educar na
Praça, Fundação de Portas Abertas, projeto teatral Energia em Cena, Noel Amigo, Exposição Multidisciplinar Pedagógica e
Campanha do Agasalho proporcionaram aos quatro mil beneficiados acesso à informação, orientação, leitura e lazer.
Esses projetos sociais ainda promoveram a integração dos alunos da Fundação com a comunidade, por meio de atividades
nas áreas de saúde, cultura, cidadania, educação, assistência jurídica, esporte e entretenimento.
Rosana Siqueira destaca a mudança ocorrida na vida do filho, Gabriel Siqueira, aluno pré-aprendiz do núcleo de Valparaíso,
com o início das atividades há um ano, "A Fundação Raízen foi fundamental para o desenvolvimento do meu filho, não só
como estudante, mas também como pessoa", conta Rosana.
Já Silmara Regina Lopes tem seus dois filhos estudando na Fundação. André Lopes da Silva, 14, iniciou o curso préaprendiz em 2012, enquanto sua irmã, Mariana Lopes da Silva, 12, ingressará no mesmo curso esse ano. "O André, como
pré-aprendiz, fez um curso muito bacana sobre gestão financeira e agora até nas contas de casa ele me ajuda,
principalmente no controle de gastos", afirma Silmara. "Antes da Fundação, meu filho era muito tímido. Agora, ele mudou
totalmente, é desinibido, divertido, consegue se expressar muito bem diante das pessoas e fez muito amigos", conclui.
Os trabalhos do núcleo Valparaíso da Fundação Raízen são realizados sob a coordenação de Evemária Rodrigues de
Oliveira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3401-1572.
SOBRE A RAÍZEN
A Raízen é a empresa resultante da união de parte dos negócios entre Shell e Cosan. A empresa está entre as cinco
maiores do Brasil em faturamento. Com 24 unidades de produção, a Raízen tem capacidade para produzir 2 bilhões de litros
de etanol por ano, 4 milhões de toneladas de açúcar e de 934 MW de energia elétrica a partir do bagaço da cana. A
empresa também possui 57 terminais de distribuição e comercializa aproximadamente 22 bilhões de litros de combustíveis
para os segmentos de transporte e indústria e para a sua rede formada por 4.700 postos de serviço com a marca Shell.
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