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Raízen é premiada no MasterCana Social 2013

Clique aqui para ver a notícia no site
(Não Assinado)
Núcleo Móvel foi vencedor na categoria “Qualificação Profissional sobre Rodas” na cerimônia de abertura da Fenasucro
No último dia 26, a Raízen, uma das maiores empresas do país e uma das mais competitivas na área de energia do mundo, foi premiada
durante o MasterCana Social 2013. O case vencedor “Qualificação Profissional sobre Rodas” mostra o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Móvel
de Formação, da área de Responsabilidade Social da Raízen. Os vencedores foram anunciados na cerimônia de abertura da Fenasucro, que
acontece em Sertãozinho/SP.
O projeto leva capacitação profissional às comunidades locais nos municípios onde não existem núcleos da Fundação instalados. Atualmente
existem sedes em Jaú (SP), Piracicaba (SP), Dois Córregos (SP), Igaraçu do Tietê (SP), Valparaíso (SP) e Jataí (GO).
A unidade móvel permanece por cerca de seis meses em um mesmo município e já formou alunos em cursos como os de auxiliar de
manutenção elétrica e auxiliar de manutenção automotiva. Além de contar com equipamentos de última geração para os cursos
profissionalizantes, o Núcleo Móvel também é utilizado em exposições, eventos e feiras. Atualmente está em Araraquara/SP com o curso
profissionalizante de Assistente Administrativo para pessoas com deficiência. As aulas tiveram início no dia 20 de agosto e irão até a primeira
quinzena de novembro, no Centro de Formação Profissional Professor Lourenço Arone, da cidade.
“Por ser um projeto itinerante, conseguimos contribuir para a qualificação profissional de diversas comunidades onde não temos sede
instalada. Neste mês completamos um ano de Núcleo Móvel e esse prêmio consolida o sucesso do trabalho realizado”, celebra Lucia Teles,
gerente de Responsabilidade Social da Raízen.
O prêmio é promovido pelo GERHAI (Grupo de Estudos em Recursos Humanos na Agroindústria) em parceria com a ProCana Brasil e tem
como objetivo incentivar, reconhecer e premiar práticas de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental.
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