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Raízen promove espetáculo teatral para alunos do Fundamental

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

– Durante os meses de maio e junho de 2014, a Raízen realizará, em parceria com o Ministério da Cultura - por intermédio da Lei Rouanet -, o
projeto Energia em Cena em mais de 29 cidades dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Estudantes do ensino fundamental II, de
escolas municipais e estaduais, contarão com um espetáculo inédito sobre política, tendo destaque para pensamentos e ações que
formataram a política brasileira atual e a definição de conceitos como democracia, cidadania e constituição. Em Andradina (SP), a iniciativa
ocorreu no dia 12 de maio e abrangeu as escolas Alvaro Guiao e Augusto Mariani. A ação é viabilizada pela Imagini Produções Artísticas.
Cerca de 20 mil estudantes serão beneficiados com esta iniciativa, que se consolida cada vez mais entre o público jovem e a área educacional.
De acordo com Lucia Teles, gerente de Responsabilidade Social da Raízen, o projeto agrega mais do que conhecimento, uma vez que mostra
diferentes formas de comunicação de um tema complexo e que é inserido paulatinamente no meio escolar. “Acreditamos no potencial das artes
cênicas para trabalhar assuntos que circundam nosso dia a dia e com isso podemos promover discussões em diversas escalas sobre temas
atuais e importantes como política, ainda mais em um ano de eleições”, afirma.
O espetáculo intitulado “Para que serve a política?”, trará, de forma lúdica, um diálogo de filósofos bastante conhecidos – entre eles Aristóteles
e Sócrates – e caricaturas de personagens reais, que abordarão o tema a partir das premissas instituídas na Grécia Antiga, o berço da política.
Sobre a Raízen
A Raízen é líder em energia renovável no Brasil e primeiro player integrado do setor sucroenergético, 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.

