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Fundação Raízen realiza Projeto Doe Sangue, Doe Vida, em Igaraçu do Tietê

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

No dia 10 de abril, próxima quinta-feira, a
Fundação Raízen em Igaraçu do Tietê e o
Hemonúcleo Regional de Jaú/ Hospital Amaral
Carvalho realizarão um dia voltado para a
coleta de bolsas de sangue, tendo em vista o
suprimento do banco da instituição.
O Projeto Doe Sangue Doe Vida se
caracteriza como uma ação de
conscientização da população sobre a
importância desse ato de solidariedade.
Homens e mulheres de 16 a 69 anos, com
mais de 50 kg, podem ser doadores. Os
requisitos básicos envolvem estar
descansado, alimentado, sem manifestações
de resfriados e não ser gestante/ lactante.
Para contribuir com a causa, basta
comparecer à Rua Sebastião Veloso, 20 ?
Jardim dos Antúrios, portando documento
com foto, das 17h30 às 21h.
Serviço
Data: 10/04/2014
Horário: 17h30 às 21h
Local: Fundação Raízen - Núcleo Igaraçu do Tietê
Dúvidas: Daline de Godoy Florencio
Telefone: (14) 3644-1291
Sobre a Raízen
A Raízen é líder em energia renovável no Brasil e primeiro player integrado do setor suco energético, com atuação 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 está entre as cinco maiores em faturamento do país e conta com cerca de 40 mil funcionários. Com 24 unidades, a
Raízen produz 2 bilhões de litros de etanol por ano, 4 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 54 aeroportos, possui 58 terminais de distribuição e comercializa
aproximadamente 22 bilhões de litros de combustíveis para os segmentos de transporte, indústria e varejo. Na área de distribuição, a
companhia conta com uma rede formada por 4.700 postos de serviço com a marca Shell e mais de 800 lojas de conveniência Shell Select. A
Raízen foi formada em 2011 a partir da integração de parte dos negócios de Shell e Cosan.

