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1. Fundação Raízen lança site para a divulgação de cursos e ações à
comunidade
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Canal trará informações exclusivas sobre oportunidades de profissionalização, ações gratuitas junto às comunidades locais
e notícias sobre responsabilidade social
A partir de hoje, 12 de agosto, a Fundação Raízen oferece uma nova plataforma de comunicação com a comunidade. O site
de responsabilidade social da Raízen disponibilizará informações sobre os projetos realizados, cursos profissionalizantes
gratuitos e ações de cidadania promovidas em prol da comunidade.
O objetivo da criação da ferramenta, de acordo com Lucia Teles, gerente de Responsabilidade Social da Raízen, é
compartilhar a evolução e as conquistas do trabalho desenvolvido. "Queremos estreitar cada vez mais o contato com a
comunidade, garantindo acesso às informações e projetos que a Fundação desenvolve".
Atualmente, a Fundação Raízen conta com seis núcleos, sendo cinco no estado de São Paulo (Piracicaba, Jaú, Dois
Córregos, Igaraçu do Tietê, Valparaíso) e um em Goiás (Jataí). No site, os internautas podem encontrar a linha de atuação
de cada núcleo e as atividades oferecidas, como campanhas, eventos e cursos de profissionalização.
O site também disponibiliza informações sobre o Núcleo Móvel de Formação, que devido a sua mobilidade, leva
qualificação profissional a diversas cidades. Além disso, traz os resultados alcançados por meio das Leis de Incentivo. Vale
destacar, que, ex-alunos, ainda terão a oportunidade de se cadastrarem na ferramenta e contarem suas experiências junto à
instituição.
Para conhecer todas as funcionalidades da página da Fundação na internet, basta acessar o endereço
www.fundacaoraizen.org.br
Sobre a Raízen
A Raízen é líder em energia renovável no Brasil e primeiro player totalmente integrado do setor sucroenergético, com
atuação em todas as etapas do processo: cultivo da cana, produção de açúcar e etanol, comercialização, logística interna e
de exportação, distribuição e varejo. 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 57 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 800 lojas de conveniência Shell Select. A Raízen foi formada em 2011 a partir
da integração de parte dos negócios de Shell e Cosan.
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