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‘Meu herói, o agricultor’

Clique aqui para ver a notícia no site
A DuPont Proteção de Cultivos em parceria com a Fundação Raízen e Coplacana, premiou nesta segunda-feira, 18, as melhores redações e
desenhos dos alunos de 4º e 5º ano da rede municipal de ensino de Valparaiso-SP, que participaram do projeto socioambiental DuPont Escola.
O programa incentiva a produção de textos e trabalhos artísticos sobre boas práticas agrícolas com o tema . DuPont Escola é voltado a
alunos do ensino fundamental na faixa etária entre 7 e 10 anos, estudantes de escolas rurais e municipais e focaliza a valorização da vida no
campo e o papel central desempenhado pelo agricultor na segurança alimentar dos brasileiros. Os alunos vencedores com a melhor redação
foram Renildo Ramalho dos Santos Junior e Pablo Henrique Carvalho (EMEF Álvaro de Almeida), Ana Paula de Oliveira Amaro (EMEF Djanira
dos Santos Benetti) e Vitor Lima Neves (EMEF José de Castro). Na categoria desenho, os alunos vencedores foram Laiane Beatriz dos
Santos (EMEF Pérsio Scatena Garcia), José Henrique dos Santos (EMEF Álvaro de Almeida), Ana Júlia Bezerra do Nascimento (EMEF Djanira
dos Santos Benetti) e Gustavo de Oliveira Leite (EMEF José de Castro). “O programa é um sucesso, pela qualidade dos trabalhos
apresentados e pelos resultados que têm sido colhidos com a difusão da temática de segurança e saúde proposta pela companhia”, resume o
gerente de Product Stewardship (segurança de produtos e meio ambiente) da DuPont para o Brasil, Maurício Fernandes. Estiveram
presentes na cerimônia os secretários de Educação e Meio Ambiente de Valparaíso, Ébio Silva e Henrique Spejorin, respectivamente; o gerente
regional da Coplacana, Antônio Pereira Júnior; o gerente regional da DuPont, Roberto Gonçalves e o gerente de Carregamento e Controle da
Raízen Univalem, Haroldo Vieira Barra e o Prefeito Marcos Higuchi. “O Projeto Meu Herói, o Agricultor mostra às crianças a importância do
profissional do campo ao mesmo tempo em que incentiva a leitura e a visão artística dos alunos”, afirma Evemária Rodrigues de Oliveira,
coordenadora do Núcleo Valparaíso da Fundação Raízen. De acordo com a DuPont, nos últimos dois anos mais de 11 000 alunos de escolas
situadas em áreas de atuação da Fundação Raízen participaram da iniciativa, em diferentes municípios dos estados de São Paulo e Goiás.
DuPont Escola faz parte da plataforma Segurança e Saúde no Campo, uma iniciativa de caráter socioambiental da DuPont que concentra
investimentos em 5 programas focalizados no uso correto e seguro de defensivos agrícolas e na preservação do meio ambiente. É liderado
pela área de Stewardship, responsável pela Segurança de Produtos e Meio Ambiente da companhia, com alcance nacional entre os meses de
janeiro e dezembro. Mais de 1 milhão de pessoas em todo Brasil já foram treinados nos últimos 11 anos.

