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Fundação Raízen realiza projeto Viver um Conto em Valparaíso

Clique aqui para ver a notícia no site
Ação faz com que crianças absorvam o conteúdo proposto por meio da leitura e interação com seus colegas Valparaíso, 24 de agosto de 2015
– A Fundação Raízen promoveu entre os dias 18 e 19 de agosto o projeto ‘Viver um Conto’ em Valparaíso. A ação tem como objetivo levar a
cultura para crianças, estimulando a imaginação, oralidade, socialização e concentração por meio da peça Mágico de OZ. A iniciativa beneficiou
cerca de 1.300 alunos da rede municipal de ensino – EMEF Pércio Scatena, EMEF Álvaro de Almeida, EMEF Djanira dos Santos Benetti e
EMEF José de Castro. O projeto Viver um Conto foi desenvolvido para usar a leitura como meio de trabalhar valores importantes para a
formação dos alunos, tais como solidariedade, atenção e respeito aos colegas. Todo o conteúdo foi desenvolvido para dialogar com crianças da
faixa etária média de creches e escolas infantis da região. “Buscamos ampliar o diálogo com as crianças transmitindo valores importantes para
a formação de caráter ao mesmo tempo em que incentivamos a leitura. O sucesso do projeto Viver um Conto está relacionado à facilidade que
as crianças têm em absorver o conteúdo”, afirma Evemária Rodrigues de Oliveira, coordenadora do Núcleo Valparaíso da Fundação Raízen. O
projeto Viver um Conto foi criado pela Fundação Raízen em 2009 e é realizado em instituições públicas de ensino das regiões onde a
companhia atua. Além da região de Valparaíso, o Viver Um Conto já foi realizado em cidades como Barra Bonita (SP), Igaraçu do Tietê (SP),
Piracicaba (SP), Jaú (SP), Dois Córregos (SP), Jataí (GO) e Ipaussu (SP). 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 30 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 milhões de toneladas de açúcar e tem capacidade para
gerar cerca de 940 MW de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A empresa também está presente em 59 aeroportos, possui
63 terminais de distribuição e comercializa aproximadamente 25 bilhões de litros de combustíveis para os segmentos de transporte, indústria e
varejo. Conta com uma rede formada por 5.428 postos de serviço com a marca Shell, responsáveis pela comercialização de combustíveis e
mais de 951 lojas de conveniência Shell Select. Além disso, a companhia mantém a Fundação Raízen, que busca estar próxima da
comunidade, oferecendo qualificação profissional, educação e cidadania. Criada há mais de 12 anos, possui seis núcleos no interior do estado
de São Paulo e um em Goiás e já beneficiou aproximadamente 5.600 alunos e mais de 800 mil pessoas com ações realizadas desde 2012.
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