Copersucar apoia programa educacional do
Instituto Ayrton Senna

Parceria beneficiará mais de 5.000 mil alunos em 41 municípios paulistas

A Copersucar fechou parceria com o Instituto Ayrton Senna para apoiar o Programa
SuperAção Jovem, que tem como objetivo desenvolver a leitura e o raciocínio lógico para
melhorar o desempenho de jovens, preparando-os para ter sucesso na vida e estimulando
seu protagonismo por meio de projetos que melhoram a escola e a comunidade.
A parceria permitirá o atendimento a 5.068 alunos, de 46 escolas, em 11 regionais
de ensino onde estão algumas das usinas associadas da Copersucar. Entre os
municípios beneficiados estão Araras, Avaré, Batatais, Buritizal, Jaboticabal, Lençóis
Paulista, Macatuba, Monções, Pirassununga, Santa Bárbara d´Oeste, Santa Rosa do
Viterbo, Serrana, Sertãozinho e Sud Menucci.
O programa abrange três áreas, que se integram em todo o processo: leitura,
matemática e projetos de mobilização. O SuperAção Jovem é desenvolvido nas escolas
de tempo integral da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e nas Salas de
Leitura de escolas estaduais, para jovens de 7ª e 8ª séries (8º e 9º anos) e ensino médio.
Em dez anos, já beneficiou 1.488.279 e capacitou 1.895 educadores. Hoje, também é
política pública no Estado de São Paulo, no Distrito Federal e na rede municipal de Itatiba
(SP).
A política de responsabilidade social da Copersucar tem como foco assegurar a
formação educacional e cultural do cidadão e a preservação da memória histórico-cultural,
por meio de parcerias.

Copersucar
A Copersucar S.A. é a maior comercializadora brasileira de açúcar, etanol e
bionergia, com atuação relevante nos principais mercados mundiais. Com 37 usinas
associadas, detém modelo de negócio único, integrando todos os elos da cadeia da
produção, comercialização e logística de açúcar e etanol de cana-de-açúcar, do
planejamento das operações à entrega dos produtos aos clientes finais no Brasil e no
Exterior.

Contatos
Lide Soluções Integradas em Comunicação
Charles Magno Medeiros – fone (11) 2711-1616 – (11) 98222-6895
cmagno03@lide.com.br

