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Raízen promove campanha de teatro em escolas de Jaú, Igarapava, Guariba e Ibaté

Clique aqui para ver a notícia no site
A Raízen levará às cidades de Jaú, Igarapava, Guariba, e Ibaté a Campanha Energia em Cena, com a peça teatral “Vida de Professor”. Voltada
para os alunos do ensino fundamental, a peça será apresentada em doze escolas, para mais de 5 mil crianças e adolescentes, entre os dias
08 e 12 de junho. Ela tem duração de cerca de 35 minutos e é realizada pela Imagini Produções Artísticas, com o patrocínio da Raízen. O
espetáculo valoriza os professores e reforça a importância da profissão no desenvolvimento educacional dos alunos. De acordo com Lucia
Teles, gerente de Responsabilidade Social da Raízen, o projeto agrega mensagens que fazem o aluno refletir sobre o tema. “Acreditamos no
potencial das artes cênicas para trabalhar assuntos que circundam nosso dia a dia e com isso podemos promover discussões diversas,
principalmente no que diz respeito à cidadania e formação profissional desses estudantes”, afirma. O objetivo do projeto é estreitar o
relacionamento da Raízen com as comunidades e investir em práticas capazes de estimular a aprendizagem das crianças, adolescentes e
jovens de maneira didática. O grande diferencial da peça é o fato de ela ser realizada nas próprias escolas. Serviço Peça “Vida de Professor”
08 de junho – Igarapava EMEF Cel. Quito Junqueira (Rua três, s/n- Usina Junqueira) Horário: 8h30 | 16h EMEF Alfredo Cesário de Oliveira –
Realizado na Casa da Cultura (Praça Altino Arantes, s/n - Centro) Horário: 11h | 13h30 09 de junho – Guariba EMEB Izabel Sadalla Crispino (Av.
da Paz, 50 – Cohab II) Horário: 8h30 | 15h30 EMEB Maria Cecília Pacífico de Farias (Avenido Ernesto de Angelis, 605 – Cohab II) Horário: 10h30
| 13h30 10 de junho - Jaú Prof. Antônio Terézio Mendes (Av. Doutor Ary Ferreira Dias, s/n - Jd. Padre Augusto Sani) Horário: 8h30 | 15h30 EE
Frei Galvão (Rua São José, 242 - Distrito de Potunduva) Horário: 10h30 | 13h30 11 de junho - Jaú EE Caetano Lourenço de Camargo (Rua
Conego Anselmo Valvekens - Centro) Horário: 8h30 EE. Prado Major (Rua Lourenco Prado, 503 - Centro) Horário: 10h30 | 13h30 EE. Doutor
Domingos de Magalhães (Pça. Tullio Espindola de Castro - Centro) Horário: 15h30 12 de junho - Ibaté EE Orlando da Costa Telles (Rua João
Fassina, 212 - Jd. Encanto do Planalto) Horário: 8h30 | 13h30 EE André Donatone (Rua Floriano Peixoto, 10 - Pedro R. Silva) Horário: 10h30
EE. Fulvio Morganti (Rua Floriano Peixoto, 1029 - Centro) Horário: 15h30 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 40 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, 4,5 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 58 aeroportos, possui 60 terminais de
distribuição e comercializa aproximadamente 23 bilhões de litros de combustíveis para os segmentos de transporte, indústria e varejo. Conta
com uma rede formada por 5.245 postos de serviço com a marca Shell, responsáveis pela comercialização de combustíveis e mais de 900
lojas de conveniência Shell Select responsáveis pela comercialização de combustíveis e mais de 900 lojas de conveniência Shell Select.

