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Parceria garante novos cursos profissionalizantes

Clique aqui para ver a notícia no site
Parceria firmada entre a Raízen e a Prefeitura de Andradina garante a realização de novos cursos de qualificação profissional. O acordo foi
firmado em reunião da qual participaram o prefeito Jamil Ono (PT), com a gerente regional da Raízen, Marie Egashira, a coordenadora de
Núcleo da Fundação Raízen da unidade de Valparaíso, Evemária Rodrigues de Oliveira, e o coordenador administrativo da Unidade Raízen de
Andradina, João Eduardo de Magalhães Junqueira. Por meio da unidade móvel da Raízen que já possui o simulador para operar uma colhedora,
foi discutida a possibilidade da promoção dos cursos de Alimentador de Linha de Produção e de Cuidador de Idosos a partir da aprovação do
Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), que é mais um parceiro na ação. É através deste tipo de união que
conseguiremos fazer uma cidade cada vez melhor. A Raízen com a usina de açúcar, álcool e energia é uma das principais empresas da nossa
cidade e tem esse papel social de estar sempre colaborando para o bem-estar da população, por isso a parceria se torna fundamental para que
consigamos manter Andradina no rumo do desenvolvimento", comentou Jamil. O secretário de Desenvolvimento, Emprego e Renda, Hugo
Zamboni, lembrou que Andradina é a cidade que vem impulsionando a geração de emprego na região neste ano e que parte deste resultado
está nos investimentos na qualificação profissional. Atuando há quase 15 anos na região a gerente regional da Raízen, Marie Egashira,
ressaltou o crescimento e o desenvolvimento de Andradina como uma cidade estruturada e preparada para prestar esse tipo de serviço e
atender a necessidade de mercado. "A cidade de Andradina é sem dúvida uma referência na região pelo empreendedorismo e a importância
econômica e como contrapartida social a Raízen busca participar principalmente na qualificação da mão de obra para incentivar o mercado de
trabalho que busca contar com profissionais cada vez mais preparados", comentou Marie.

