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ssim como na linha de produção,
a grandeza da Replan também
está refletida no conjunto de projetos
sociais, culturais e ambientais que ela
dá suporte, principalmente nas comunidades do entorno e de municípios
vizinhos. Somente para este ano são
de R$ 7,1 milhões os recursos previstos para os diversos projetos apoiados
pela refinaria ou aporte financeiro a
instituições e fundos sociais.
Na área social, um dos projetos
de destaque é o Renutrir, voltado para
o resgate da cidadania de mulheres
de baixa renda e escolaridade da periferia de Campinas e Cosmópolis.
Com o apoio do Sindipetro e a coordenação didática do Senac, este projeto sócio-pedagógico e educativo
promove aulas de higiene pessoal,
saúde, reaproveitamento alimentar e
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Responsabilidade social refinada

geração de renda (com abertura de
empreendimento na área de alimentação). A refinaria apóia ainda outros
projetos de cidadania, como o Despertar, Caminho da Cidadania, Dê
Bola para a Cidadania, entre outros,
além de ter convênio com a Santa
Casa de Limeira (cidade próxima à
Paulínia) para ampliação e manutenção da Unidade de Tratamento de
Queimaduras. A Replan também dá
seu aporte para os Fundos da Infância e da Adolescência dos municípios de Amparo, Artur Nogueira,

Campinas, Hortolândia, Piracicaba,
Sumaré e Paulínia.
Na área ambiental, entre os principais projetos destacam-se “Navegando nas Águas do Conhecimento”
e “Voluntário Ambiental”, em parceria com a Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip) Barco Escola da Natureza. Atenta ao impacto ambiental da atividade industrial sobre os recursos hídricos, desde
2001 a refinaria atua como colaborador ambiental do Consórcio Intermunicipal dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (CIP), que desenvolve um
amplo trabalho sobre a gestão da água
na região, que é banhada pelos três
rios. Com investimentos totais de R$
3.517.900,00, ela participa de oito projetos de soluções ambientais, biodegradação e preservação do solo, em
convênio com as universidades
Unicamp, USP e Unesp.

