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Fundação Raízen apoia realização de exames para prevenção de câncer em Jaú

Clique aqui para ver a notícia no site
A Fundação Raízen, em parceria com o Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho, promoveu em Jaú uma campanha de conscientização e
prevenção de câncer. A ação foi responsável pela realização de cerca de 140 exames gratuitos, que incluíam Papanicolau às mulheres, a fim
de identificar precocemente alterações no colo de útero, e também testes à população geral para detecção de melanoma, câncer de pele.
“Essa ação reforça o comprometimento da Raízen com a comunidade local. É muito importante conscientizar e informar a população sobre
questões de saúde tão sérias. Quando a doença é descoberta com antecedência, a chance de cura é muito maior”, explica Hilga Luciana Ferin
Pastoreli, coordenadora do Núcleo Jaú, da Fundação Raízen. Sobre a Raízen A Raízen se destaca como uma das empresas de energia mais
competitivas do mundo e uma das 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 30 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 milhões de toneladas de açúcar e tem capacidade para gerar cerca de 940 MW
de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A empresa também está presente em 60 aeroportos, possui 63 terminais de
distribuição e comercializa aproximadamente 25 bilhões de litros de combustíveis para os segmentos de transporte, indústria e varejo. Conta
com uma rede formada por 5.428 postos de serviço com a marca Shell, responsáveis pela comercialização de combustíveis e mais de 951
lojas de conveniência Shell Select. Além disso, a companhia mantém a Fundação Raízen, que busca estar próxima da comunidade, oferecendo
qualificação profissional, educação e cidadania. Criada há mais de 12 anos, possui seis núcleos no interior do estado de São Paulo e um em
Goiás e já beneficiou aproximadamente 5.600 alunos e mais de 800 mil pessoas com ações realizadas desde 2012. Fonte: Assessoria de
Imprensa

