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1. Fundação Raízen beneficia de 16 mil pessoas em Jataí
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O núcleo da Fundação Raízen em Jataí (GO) comemora, após um ano e meio de atividade, a marca de 16.200 mil
beneficiados, a partir de projetos ligados à formação e capacitação profissional de adolescentes e jovens, além de ações
voltadas à promoção da cidadania e da educação em prol da comunidade.
Inaugurado no primeiro trimestre de 2012, quando a Fundação Raízen completou dez anos de existência, o núcleo realiza
parcerias com a Prefeitura, escolas municipais e estaduais e com estabelecimentos da cidade para a execução de projetos
que atendam as necessidades da população local.
De acordo com Humberto de Freitas Machado, prefeito de Jataí, a chegada da Fundação Raízen é considerada um marco
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para a cidade, já que garante a jovens, adultos e crianças atividades que estimulam a cidadania. "Com pouco mais de um
ano, a Fundação Raízen já beneficiou inúmeras pessoas com projetos educacionais, profissionalizantes e culturais. A
empresa não produz somente energia, produz também conhecimento e demonstra responsabilidade social", destaca.
Projeto Socioeducativo
Adolescentes de 14 a 16 anos contam com diversas vagas no projeto socioeducativo que já ofereceu conhecimentos
teóricos e práticos a 80 jovens. A previsão é de que outros 90 recebam seus certificados até o fim de 2013, totalizando 170
alunos preparados para ingressar no mercado de trabalho. O núcleo também disponibiliza cursos profissionalizantes para
adultos de 18 a 30 anos. Até o momento, mais de 160 alunos estão aptos a assumir cargos de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar em Operações Logísticas e Auxiliar com Excelência no Atendimento. Até o fim de 2013, ainda estão previstos outros
três cursos profissionalizantes.
Valéria da Silva, mãe de Josiel Rodrigues da Silva, aluno do projeto socioeducativo, comemora o desempenho de seu filho.
"As aulas auxiliaram muito o desenvolvimento do Josiel, inclusive em seu relacionamento interpessoal. Ele sempre gostou
de estudar e almeja começar a trabalhar o quanto antes", afirma.
Para Ana Carla Lopes, coordenadora do Núcleo Jataí, da Fundação Raízen, desenvolver a comunidade local é um dos
grandes objetivos da Fundação. "Atuamos para que as demandas do município e da própria Raízen sejam atendidas. O
desenvolvimento de Jataí passa pela qualificação profissional de sua população", conclui.
Além de promover cursos aos jovens, a Fundação ainda realiza eventos voltados a toda a cidade, que envolvem temas
como solidariedade, sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Desde sua inauguração, cerca de 30 instituições já foram beneficiadas com os programas do núcleo, como escolas,
albergues, lar de idosos e grupos comunitários. Entre os principais projetos trabalhados estão a Campanha do Agasalho,
Viver um Conto, Educar na Praça, Diga Não às Drogas, Mãe em Destaque, Ser Solidário é e Refletir e Agir.
Para 2013, a comunidade local ainda contará com ações sobre economia financeira, consciência ambiental, inclusão social,
educação no trânsito, terceira idade e solidariedade.
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