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Projeto Alquimia Jovem, da Rhodia, alcança a marca de 1200
estudantes atendidos

Paulínia (SP), 07 de janeiro de 2019 – O projeto social Alquimia Jovem, mantido pela
Rhodia, empresa do Grupo Solvay, alcança a marca de 1200 estudantes de escolas
públicas de Paulínia e do distrito Barão Geraldo, em Campinas, ao longo de 10 anos
de atuação.
O Alquimia Jovem é um projeto de educação complementar que utiliza de metodologia
de aprendizado com o propósito de desenvolver o potencial humano dos seus
participantes, estimulando o protagonismo juvenil e o exercício da cidadania.
Os participantes realizam ao longo do ano letivo uma série de atividades em oficinas
temáticas, tais como dança, esportes e jogos, circo e a de cidadania, na qual são

abordados os temas tolerância, sexualidade e preconceito, entre outros. Essas
atividades são realizadas no Clube Rhodia, em Barão Geraldo, Campinas, no turno
contrário ao da escola. Os estudantes não precisam arcar com custo algum para
participar do projeto.
No ano passado foram atendidos 80 estudantes de 11 a 16 anos das escolas públicas
Vereador Ângelo Corassa Filho e Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira, ambas
de Paulínia; e Escola Estadual Francisco Álvares, do distrito de Barão Geraldo, em
Campinas.
Os resultados desse projeto têm sido animadores. Pesquisa realizada em setembro
durante o 2º Encontro com Pais e Responsáveis de 2018 trouxe dados que mostram
sua satisfação com o Alquimia Jovem: 82,5% consideram o programa “excelente”.
“O retorno que temos dos integrantes e de seus familiares a respeito do trabalho do
Alquimia Jovem é muito positivo, o que nos dá a certeza de estarmos no caminho
certo, contribuindo para proporcionar aos jovens experiências e conhecimentos que
permitam a transformação social e a atuação crítica e cidadã”, disse Odete Duarte,
Diretora de Comunicação Corporativa do Grupo Solvay na América Latina e Diretora
do Instituto Rhodia, que coordena as ações e projetos sociais da empresa na região.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e
soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na
extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram
a qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 26800 pessoas em 61
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem
de EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris
(Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY)
são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua
com a marca Rhodia.
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