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Escola Municipal de Porto Nacional é revitalizada com ajuda de voluntários
Instituição recebeu funcionários da Nutrien que revitalizaram a horta e entregaram um novo
playground e sala de leitura
Porto Nacional (TO) – A Escola Municipal Prof. Deasil Aires da Silva, localizada no Parque
Eldorado, em Porto Nacional (TO), passou por um dia especial na sua história. Na última sextafeira (10), a Nutrien Soluções Agrícolas, uma das maiores plataformas de soluções agrícolas
do País, em parceria com a Rede Educare, que realiza projetos voltados à educação em todo
o Brasil, entregou as primeiras ações previstas pelo projeto Escola Transforma. A iniciativa é
parte do programa Nutrien Transforma que tem o objetivo de alavancar o engajamento da
empresa com os projetos sociais nas comunidades em que atua visando do desenvolvimento
local.
Com a ajuda dos funcionários voluntários, a empresa revitalizou a horta, entregou um novo
playground e uma sala de leitura. Essa foi a primeira etapa das ações que vão contribuir com a
melhoria dos indicadores de qualidade de educação da escola municipal. O Escola Transforma
também contará com a formação de docentes e implantação de tecnologia educacional a partir
de levantamento a ser realizado com a comunidade escolar.
Para a gerente de sustentabilidade da Nutrien, Rita Moreno, colocar em prática o programa de
desenvolvimento social Nutrien Transforma significa desenvolver respeito e relacionamentos
positivos com os funcionários, contratados, fornecedores, clientes da Companhia e
comunidades locais, contribuindo positivamente para uma transformação social das regiões em
que está inserida. “Para conectar, construir juntos e transformar, pretendemos atender às
necessidades de acesso ao livro e à leitura, à internet e às ciências; melhorar as instalações
com foco no brincar e na segurança alimentar e tornar os espaços qualificados para a
aprendizagem; e contribuir na formação e aprendizagem de educadores e voluntários da
Companhia. O projeto Escola Transforma, ajudará as escolas municipais a suprir as
necessidades de acesso à tecnologia, melhoria das instalações e formação de educadores e
voluntários”, explica.
O município de Porto Nacional está entre os primeiros a receber o projeto Escola Transforma,
que ainda neste mês de dezembro inicia suas entregas em escolas municipais de mais quatro
cidades brasileiras: Cristalina e Rio Verde, em Goiás, Coromandel e Madre de Deus de Minas,

em Minas Gerais, e Itapetinga, em São Paulo. O projeto identifica as escolas que serão
impactadas por suas ações a partir de visitas às instituições e de diagnósticos realizados em
parceria com a Secretaria de Educação de cada município. O ponto de partida é conhecer as
necessidades das instituições educacionais para depois transformá-las, criando ambientes
acolhedores e com impacto social positivo para educadores, alunos e toda a comunidade
escolar, com repercussão nos indicadores de qualidade da educação. Todas as iniciativas são
pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global construído
pela ONU e seus parceiros em prol da Agenda 2030 para geração de impacto social e garantia
de um futuro melhor e mais sustentável para todos. A meta do projeto é, até 2024, atender mais
de 50 escolas em todo o país.
Sobre a Rede Educare
A Rede Educare nasceu em 2008 inspirada pela crença de que é possível transformar a
realidade desde que pessoas, empresas, governos e organizações estejam imbuídos do
mesmo propósito. Nesses 13 anos, tornou-se referência no Brasil em projetos de transformação
social. Em outras palavras, a Rede Educare promove diálogos para modificar vidas.
Especializada em leis de incentivo, atua em todo o Brasil, tecendo encontros entre produtores
e empresas que acreditam em cultura, esporte, saúde e ações sociais para realizar projetos
inovadores de impacto social. “Hoje temos certeza do nosso propósito. Somos uma empresa
diversa, com crenças, força e ideias. Sim, ideias mudam o mundo quando temos pessoas que
querem realizar o novo”, comemora Kátia Brasileiro, diretora da Rede Educare.
Sobre a Nutrien
A Nutrien é a maior fornecedora mundial de insumos e serviços agrícolas, desempenhando um
papel fundamental em ajudar os produtores a aumentarem a produção de alimentos de maneira
sustentável. Produzimos e distribuímos cerca de 27 milhões de toneladas de produtos de
potássio, nitrogênio e fosfato em todo o mundo. Com essa capacidade e uma rede líder de
varejo agrícola, estamos bem posicionados para atender às necessidades dos nossos clientes.
Atuamos com uma visão a longo prazo e temos o compromisso de trabalhar com os nossos
stakeholders à medida que atendemos as nossas prioridades econômicas, ambientais e sociais.
A escala e a diversidade de nosso portfólio integrado fornecem uma base de lucros estável,
caminhos para o crescimento sustentável e a oportunidade de retorno de capital aos acionistas.
Nutrien Brasil
No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores distribuidoras de insumos
agrícolas, desenvolvendo um varejo ágil, mais sustentável e conectado às tendências e às
necessidades dos agricultores. Está presente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás,
com mais de 42 lojas, 4 misturadores de fertilizantes e continua em plena expansão dos seus
negócios para outras regiões. O compromisso da Nutrien com inovação, segurança e tecnologia
permite à empresa oferecer os melhores produtos, serviços e soluções que contribuem com os
agricultores, ampliando seus rendimentos e incrementando os resultados no campo, de forma
sustentável. Mais informações em nutrien.com.br
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