Duratex promove palestra sobre conscientização ambiental em Taquari (RS)

Objetivo é estimular o diálogo sobre sustentabilidade e meio ambiente com alunos de Escola
Estadual da região
Com propósito de conscientizar crianças e adolescentes sobre o uso da água, a Duratex
realizará uma palestra para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da
Assunção, em Taquari (RS). A ação visa mostrar que pequenas atitudes fazem a diferença
principalmente quando o assunto é preservação ambiental. O encontro acontecerá no dia 12 de
março, às 9h, na escola. A expectativa é que a palestra impacte cerca de 80 estudantes do 5º ao 9º
ano, que poderão discutir, em conjunto com o profissional da Duratex, assuntos relevantes e dicas
sobre o tema.
Durante a palestra o tema central será a água, com enfoque na disponibilidade deste
recurso no planeta, dicas de como economizar e a importância da sua preservação. Na ocasião,
outros conceitos de sustentabilidade e práticas sustentáveis adotadas pela Duratex em seus
processos produtivos e com a comunidade também serão apresentados.
“Trabalhamos para criar uma cultura de educação ambiental, e iniciativas com crianças e
adolescente trazem resultados muito efetivos”, diz o analista de Meio Ambiente da Duratex, Israel
Santos Reis.
A ação faz parte do eixo Meio Ambiente, da estratégia de Investimento Social Privado da
companhia. “Sejamos nós os agentes da mudança que desejamos para o futuro”, reforça Reis.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa
– Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor e Ceusa, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores
nos quais atua e a maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais
sanitários do Hemisfério Sul. Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais
estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia Duratex Colômbia. A Duratex também é proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio
de florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado
padrão de Governança Corporativa) e na versão 2018/2019 do Índice de Sustentabilidade
Empresarial da BM&FBovespa – ISE.
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